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legújabb események oda utasították a' magyart hogy szép
nemzeti nyelvét, 's ezen a' tudományokat nagyobb buzgalommal
ápolja 's mvelje, mint valaha. Ha sok egyéb elveszett is, mihez
a' nemzet elszeretettel ragaszkodott, nyitva maradt szabad versenyre a' szellemi munkásság 's küzdelem tere 's a' népfajok
teljes egyenjogúságának paizsa alatt már csak szellemi 's tudományos felsbbség által lehet kivívni azt, mit más körülmények
közt a' törvények kedvezése nyújtott, a' fajnak elsbbségét, a'
magyar nyelvnek 's nemzetiségnek terjedését.
Azon hittel, hogy a' magyar nemzet, felfogva jelen helyzetét,
annál hbb szeretettel ragaszkodik zengzetes szép nyelvéhez 's
ennek litteratu rajához, 's nem egy medd elcsüggedés sikeretlen
busongásába merül, hanem férfias ervel 's bizalommal lép fel a'
szellemi munkásság terére, hol számára egyedüli mentség s
vigasztalás nyílik, 's melylyen nemzeti létét 's kincseit nem csak
bár a' jelen
megmentheti, hanem fejlesztheti 's növelheti is
kecseg
jutalommal
perez nagyobb irodalmi vállalatokat anyagi
tetni nem igen alkalmas
a' kiadó elszánta magát „Ujabbkor
Ismeretek Tárának' kiadására, melyly, tekintetbe vévén a' társasági állapotok fejlésének gyors haladását 's a' kortársaknak e'
fejlés iránt érzett élénk érdekét
a' legújabb kort (körülbelöl
1830-tól kezdve) mozgató eszmék 's események tömegét 's az
eredményeket, mik ezalatt a' tudomány-, mvészet- 's gyakorlati
életben elérettek eleven képben állítsa el 's említetlenül ne
hagyjon semmi fontosb eszmét, találmányt, eseményt és személyt, melly a legújabb korban érdeket keltett, de egyszersmind
az 1831
4-ig megjelent Wigand-féle .^Közhasznú Esmeretek
Tárának''' pótlója 's kiegészítje legyen. Az Ujabbkori Ismeretek
Tára tehát, a' külföldi e' nembeli legjobb munkák nyomán, egy
már magában olvasható^ önálló egészet képez a' menynyiben a'
benne foglalt czikkek kimerít 's bevégzett eladások leenclnek,
de egyszersmind a' „Közhasznú Esmeretek Tárát' fogja kiegészíteni, 's ezen munka birtokosai számára nélkülözhetlen pótlékul
,
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szolgáland.

Természetes, hogy ezen encyclopaediai mben
rendszerint csak általános fövonásaiban és egyedül
,

a'
a'

történet
legneve-

—

zetesb események leírásánál a' lehetségig részletesen,
a' státustani 's tudományos fejldések és egyéb érdekes kérdések
megvitatásai csak fö eredményeikben adhatók, számos tárgy
csak röviden érintethetik, 's csak a' legkitnbb egyéniségek

ezek is többnyire minél rövidebben, közöltethetnek.
Legnagyobb figyelem leend azonban fordítva a' hazai tárgyakra,
legújabb történetre, társas életre 's irodalomra. Igyekezni fogunk
az „Esmér etek Tárának" e' részbeni hiányait gazdagon pótolni,
a' legújabb kor történetírásához sok adatot öszszeszedni, különösen pedig a' hazai litteraturát lelkiismeretes figyelemmel kisérni.
A' tudományok egyéb ágai közöl,
hódolva a kor iramának 's szükségeinek - - bvebben lesznek eladva a státustudományi kérdések, 's különös gonddal dolgozva a' politikai, statiéletirásai,

—

—

jogtudományi rész. Azonban az Ujabbkor/ Ismeretek
Tára magában foglaland vagy legalább megérintend mindent,
mi az ujabb korban, bár milyly téren 's irányban, jelentékenyen
merült fel, rajzolni fogja a legközelebbi multat 's jelent, szóval:
mindent egyesítni szándékozik magában, a' mi a' müveit olvasónak a' jelenkor megértésére szolgálhat, 's ilyly módon az események tolongása közt hü és józan vezet 's tanácsadó akar
lenni.
Szempontja, mely ly bi kiindul, iránya, melylyet
követ, nem lehet egyéb, mint a kor általános kivánatainak, 's
stikai és

,

—

jeligéjének megfelel a' józan és renddel párosult szabadság,
biztos de bakugrásoktól rizked haladás, 's felvilágosult és
:

testvéreit tisztel nemzetiség szempontja.
az Ujabbkori Ismeretek Tárának

Midn

kötetét átadjuk

a' t.

43 ívbl álló els
közönségnek, örömmel hivatkozhatunk az

idszaki sajtónak kedvez nyilatkozataira ez igénytelen munka
iránt. A' menynyiben némelyly adatokban hiány mutatkozik
kérjük e' nehéz idket, mikben élünk, a' közlekedés akadályait,
az emberek szétszórtságát 's visszavonultságát, elkülönzött hely:

zetünket, 's az ostromállapottal együttjáró körülményeket szive*
figyelembe vétetni. Minden esetre szándékozunk a' kimaradt 's
hiányos czikkeket és adatokat még a' munka megjelenésénél;
folytán lelkiismeretesen pótolni.

Sok nincs elmondva, mit elmon-

semmi sincs elmondva, mi meggyzdésünkkel
ellenkeznék. Ezen els kötet, melylyet a' t. közönségnek átadunk,
az A. bett 's a' B. bet nagyobb részét (Aargau— Brockhaus)

dani kellett, de

magában, öszszesen 367, \s ezek közt 90 eredeti, több
nyire hazánkra vonatkozó czikket 's életirást. Vállalatai egyéb
iránt folytonosan tökéletesítni kedves kötelességének tartja

foglalja
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A.
Aargau,

a' helv szövetség 16-ik cantona 25 négysz. mérföldnyi terüA' canton három f alkat184,000 lakossal. Fvárosa Aarau.
részbl áll a' sajátképi Aargauból, melly felett egykor Bern uralkodott; a'
leginkább catholicus Badenbl 's azon részekbl, mellyek egykor több más
canton alattvalói voltak végre az egykor austr^ai uraság alatt volt Frickvölgybl. Napóleon 1803-ban önálló cantonná tévé. A' mediatio idszakában szépen virágzott az uj kis álladalom democraticus alkotmányának
paizsa alatt 's a' külön szokású és viszonyú részek szépen kezdtek öszszeolvadni de Napóleon bukása után itt is elkezdte üdvtelen munkáját a'
reactió 's a' canton, 13 tagból álló tanácsának urasága alatt, az olygarchia
minden hibájának 's bnének áldozatul e-ett. A' növekv elégületlenség,
a' júliusi franczia forradalom után, 1830. dec. 6-kán fegyveres felkelésre
birta a' felssége által megcsalt népet, melly nek nyomán egy az összes
polgároktól vá'asztott alkotmányos tanács uj alkotmányjavaslatot készített,
melly az sgyülések többsége által elfogadtatván jelenleg Aargau canton alkotmányát képezi.
Az aargaui alkotmány alapelvei hasonlók a'
többi helv cantonokéihoz, mellyek egyazon idben fogtak alkotmányaik
kijavitásához. Alapja ennek is, mint minden respublicának, a' státuspolgárok jogainak 's kötelességeinek egyenlsége, és a' népfólség, t. i. a*
képviselknek egyenesen a' nép általi választatása, 's az alaptörvény változtatásainak csak az sgy ülésekben öszszejöv szavazó polgárok öszszesége által
lehet elfogadása vagy elvetése. Törvényhozó, végrehajtó 's bírói hatalom
teljesen el vannak választva, a' hivatalok nem egész életre terjedk, születésre vonatkozó czim, 's külföldi czimek, rendjelek, hivatalok elfogadása a' törvényhozó hatalom engedelme nélkül tiltva van. A' lélekismeret,
kereskedés és kézmipar, sajtó, kérelmezési jog szabadsága, 's a' nagytanács (törvényhozó hatóság) és törvényszékek nyilvánossága az alkotmány által biztositvák.
A' törvényhozó hatalmat, melly egyszersmind
a'
végrehajtó és birói hatalom feletti ffelügyelést vezeti, az úgynevezett nagytanács gyakorolja melly 200 tagból áll kik mint a' nép
közvetlen képviseli a' nép által sgy üléseiben 8 évre választatnak. —
A' választás azonban nem a' népességi arány, hanem a' régi rendszer nyomán kerületek szerint történik, 's a' legkisebb kerület épen ugv 's anynyi
tagot választ mint a' legnagyobb 's legnépesebb, 's noha a' r. catholicusok
sokkal kevesebben vannak mint a' reformáltak különös kedvezésbl épen
anynyi tagot választanak a' nagy tanácsba, mint ezek. A' nagytanács
választja saját kebelébl a' kistanácsot melly 9 tagból áll, és szinte 6 évre
választatik. A' kistanács gyakorolja a' végrehajtó hatalmat 's nevezi ki
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a' 16,000-nyi polg. katoSzóval ez a' belügyministerium.

alárendelt közigazgatási hivatalnokait, valamint

naság
Vj k

tiszteit, a' lelkészeket és tanítókat Í3.

Ism

Tár.
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kii.

1

Aargaui kolostorok.

2

—

's a' 11 kerületi
Ugyancsak a' nagytanács választja a' ftörvényszék
5 tagját;a' törvényszékek pedig nevezik saját hivatalaltörvényszék 5
nokaikat, 's minden kerületben egyegy békebirát. A' birák a' nép jelölteibl, a' békebirák az illet kerületi községek jelölteibl választatnak.
A' kistanácsnak van törvénykezdeményezési joga, de a' nagytanács a' törvényjavaslatokat elvetheti. A' kistahacs Felel 's évenként számol eljárásáról
a' nagytanácsnak, 's elmutatja az évi budgetet és az álladalmi vagyon
lelettárát. A' ftörvényszék szinte a' nagytanácshoz intézi évenkinti tudósítását 's ez határoz az igazságszolgáltatási eljárás lelett. A' kegyelmezés,
hivatalos fizetések meghatározása, az adókivetés, az álladalmi javak eladása, a' szövetségi gylésre küldend követek választása, kizárólagos jogai
a' nagytanácsnak.
A nagytanács tagjai utasitással nincsenek kötve, 's
kivévén a' papokat az egész népbl választathatnak a' köztisztviselk s
kormánytagok sem levén kizárva. A' nagytanácsban azonban kistanácsi,
vagyis kormánytag nem elnökölhet hanem az maga választja elnökét,
Az igazságügy szerkevalamint a kormányelnököt, a' Landammannt is.
hiányos. Azonban az alkotmány
zete itt is mint a' legtöbb cantonban
sgyülései, vagy nagytanácsi
fentartotta a' nép azon jogát, hogy ez
képviseli többsége által az alkotmány revisióját már 10 év múlva kívánhassa. A' nép élt ezen jogával 1840-ben
's a' tapasztalás által javaslóit
T.
(nem lényeges) változtatások megtörténtek.
Aargaui kolostorok. Aargau, schweizi canton, mint felébb mondva
volt, 183,800 lakost számlál, kik közöl 102,400 reformált 's 79,300 r.
catholicus. A' canton régi tökéletlen és a" népszabadsággal öszszeí'érhetlen
alkotmányát az 1831. april 15-iki alaptörvény által javította ki a' felkelt
törvényhozó tanács, az
nép.
Eltelvén az uj alkotmány els évtizede,
alkotmány rendelete szerint ennek uj átnézéséhez fogott. Ezen átnézet
bevégeztetvén 's a' cath. és protestáns népesség többsége által törvényes
népgyülésekben elfogadtatván, az aargaui kolostorok környékének fellázított eatholicus népe fegyveresen kelt föl az ellen. A' lázadás fegyveres
ervel ln elnyomva, 's a' státusellenes zárdák' eltöröltettek.
E' szomorú következésekkel terhes kérdésnek eredete a' jezsuita reminek hetedik Pius pápa általi viszszaállitásában keresend (1814), mellv
Schweiznak több cantonában , Wallis, Schwyz, Freiburg, Lucernben is
megtelepedett.
Sehweiz, hol a' r. cath. és evang. keresztyén lakosok
békés egyetértésben éltek, vallásos visszavonás 's türelmetlenség harezmezeje lett. A' pápai nuncius a' gazdag schweiezi zárdák- 's apátságokkal
öszszeköttetésbe lépett, \s cath. lelkészek segedelmével úgynevezett eatholicus egyletet alapított az egyháznak protestánsok elleni védelmére. E/.en
egylet csakhamar elterjedt Luzern, Bern, Solothurn és Aargau cantonok
falvaiban is. Röpiratok 's hírlapok segítették a' vakbuzgó vállalatot A
einsiedelni apát 42,000 frankot áldozott egy ultramontán szellem hirlap
alapítására *s terjesztésére Schwyz városában. Illy eszközök
által az
ingerültség folyvást nevelteteti '> a" szítogatott tú/ végre lángokban
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Aargau canton népének többsége protestáns, a Eriokthal "> a' Reussi A
Rajnáig terjed kerületek azonban osaknem egészen r. oatholiousok
\
Reuss-melletti kerületben nyoloz zárda van, Kftiri */.. Benedek rend,
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Baden és Bremgarten capucinusoké, a' többi
Wettingen cistercitáké
négy apáczáké.
Schweiz egyéb cantonaiban a' jezsuiták terjedésével már több helyen
mutatkozott egyházi baj midn még Aargau e' részben békének örült.
Csak, miután 1831-ben a' kijavított alkotmány 's vele együtt igazságosb
és szigorúbb közigazgatás lépett életbe ekkor kezdé el a' papság annak
ellenében veszedelmes játékát. Mivel a' kormány a' baseli püspök némelly
követeléseit el nem ismeré az egyháznak a' státusjogokkal ellenkez igé.

,

,

,

zárdajavak pazar kezelését saját tisztei által felügyelteié, a' törvényszékeknek egyes lázadó 's engedetlen papok elleni Ítéleteit
végrehajtá az ultramontán papság mindebbl alkalmat vett az álladalom
ellen nyilt harczot kezdeni, a' vallás elnyomatása 's veszélyei felett
jajgatni, 's él szóval és írásban, szó- és gyóntatószéken a' kormányt
gyanusítni, a' cath. egylet tagjait toborzással szaporitni.
Muri és Bremgarten cath. kerületek némelly községeiben törvénytelen népgylések tartattak 's világi és szerzetes papok titkos öszszejöveteleket rendeztek. Midn
a' kormány 1835-ben úgy a' cath. mint a' protestáns papoktól engedelmességi esküt kivan t a' canton törvényei iránt a' cath. papok megtagadták az esküt, 's a' zárdák környékein folyvást ersödött az izgatás. A'
papok vértanukul adták ki magokat, közimákat rendeltek a' veszélyben
forgó anyaszentegyházért, 's fegyverre hívák a' népet. A' tudatlan föld
népe vakbuzgó dühre gyúlt 's lport és golyót kezde szerezni. A' lázadás
közel volt kitöréséhez. Ekkor a' kormány hadi ert küldött 1845. nov.
27-ikén 's megrakta Murit 's a' többi lázongó vidéket katonákkal.
A'
papság megszeppent 's letette az esküt. De azért nem sznt meg Schweiz
egyéb cantonaiban az izgatás, elmozdíttatva a' politikai pártok versenygéMidn 1840-ben eljött az idpont,
sei 's álló katonaer hiánya által.
hogy Aargau, Solothurn és Luzern cantonok törvényhozó tanácsai a' fenálló alkotmányokat átnézzék 's kijavítsák
e' három cantonban egyszerre
feltámadt a' római cath. papság 's annak elvakított pártja, 's elhatározottnak mutatkozott az egyház állitólagos jogai védelmére a' legvégsbb eszközhöz, lázadáshoz is nyúlni.
Solothurnban Mariastein apátság környékében tört ki a' lázadás, de annak idejében megjelent hadier által
elnyomatott.
A' mi ott nem sikerit Aargau cantonban kellé több merészséggel ismételtetnie. Itt e' czélra saját bizottmány alakúit Muri kerület
egy falujában, mellyrl „Büntzener Comité" nevet viselt. Ez 1840. febr.
2-kára catholicus népgylést hirdetett Mellingen városkába mellyre sok
nép jelent meg, de csak a' három zárdakerületbl, 's igen kevés egyéb
cath. vidékekrl. Itt elhatároztatott a' canton confessionális elkülönzése
az egyházak és iskolák igazgatására hivatott külön tanácsok által a' kolostorok régi korlátlan hatalmának viszszaállítása, azok birtokának a' népesség cath. része tulajdonává nyilatkoztatása, 's a' nép vetoja törvé.iyhozásban.
A' mellingeni népgylés ellenében több cath. népgylés tartatott,
nyeit viszszautasitá,

a'
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Mumpfban

(febr. 9.)

's

maga Badenben, mellyek

kinyilatkoztatták,

hogy

kivánatok nem az összes aargaui cath. nép kivánatai. A' protestáns lakosság boszankodva hallotta a' mellingeni határozatokat, 's a' feszültség ntton ntt. A' büntzeni comité fnökei, leginkább a"
zárdák bérenczei, hivatalnokai 's szolgái, nem szntek meg a' cantonban

az emiitett státusellenes

1

*

"

Aargaui kolostorok.

4

Einsiedelnben nyomtatott felszólitás jelent meg 's
június 2 2 -ikon ismét népgylés tartatott. Az izgatás nyíltabb 's nagyobbszerü lett, midn az aargaui nép a' nagytanács alkotmányjavitási tervezetet 1840. oct. 5-ikén elvété, *s a' nagytanács kénytelen lett
uj munkához fogni. A' büntzeni comité most kettztetett ervel zte
szerte utazni

Muri

izgatni

,

,

;

falai alatt

m-

hyerarchia javára. Nov. 29-kén nagy népgylést tartott Badenben. Erre a' nuncius küldötte is megjelent, Wettingen zárda nyilt asztalt
tartott Einsiedeln apátság toborzó pénzt küldött Muri kocsikat 's lovakat
adott a' távolb lakó népesség elhozására. Mind a' mellett is csak a' zárdák
6zomszédságának felkorbácsolt népe jelent meg a' népgylésre melly a'
melhngeni határozatokat ismételéj ellenben a' frick-völgyi népesség ellenkez szellem népgylést tartott Steinban (nov. 30-ikán),st Baden és
Bremgartcn kerületektl is feliratok intéztettek a' kormányhoz, mcllyek a'
Ez még jobban
cauton egyházi 'a politikai elklönzése ellen nyilatkoztak.
felbszité a' fanatizált pártot nyilt erszakról kezde már beszélni fegyvereket szerzett, öszszeköttetésbe tette magát más cantonok zárdáival 's a'
jezsuitákkal, nyugodt protestáns polgárokat üldözni kezdett, kik részükrl
A' kormány
kénytelenek voltak több helyen védegyleteket alakitni.
maga elébe, idézteté a' büntzeni comité tagjait, komolyan inté 's felelsökké tévé ket a' történendk iránt, de sikeretlenül.
Midn a nagytanács az átnézett alkotmány tervezetét 1841. jan. 5-ikén
másodízben a' nép elébe terjeszté ez nagy többséggel fogadta azt el. A'
zárdák szomszédságában pedig, miután a' büntzeni comité kiváuatai az
alkotmányba nem foglaltattak, vad lárma támadt, elbb Muri, majd
Bremgarten Baden és Zurzach kerületekben a' felbszült sokaság szabadságiakat, lázadás jeleit, állított a' falukban, részeg csoportok 's követek jártak keltek minden irányban az egyházak- 's korcsmákban lázasztó
iratok olvastattak a' büntzeni comité öszszeült, 's a' vidék kormányát maA' kormány, hallván e' vakmer anarchiái mozgalmakról,
gához ragadta.
egyik tagját, Woller tanácsost, küldötte a' hely színére, csupán három
rendrtl kísértetve hogy a' fizgatókat fogassa el. Ez január 10-ikén
vérig veretett, 's elfogatott, hasonló sors érte a' rendröket 's Muri és
Bremgarten kerületek tisztviselit. Bremgartenbe fegyveres póresapatok
nyomultak 's az ellenvélcményüek házait kirabolták, magokat fogságba
hurczolták, st a' közpénztárt is elvitték. A' lázadás vezérei e' közben
félrevereték a' harangokat, hadi tanácsot tartottak V pénzt és bort osztogattak. — A' kormány még az nap estve megtudván küldöttjének sorsát
's a' terjed lázadást, azonnal parancsolt a' katonaernek 's jan.
11-ikéu
mély hóban már néhány brigada állott álgyukkal ellátva a' zárdakerületek határain Frey-IIerose ezredes vezérlete alatt. Ez erteljesen elre
nyomult, 's Wilmergen falunál találván a' lázadókat, ezétiizte ezeket kiknek gyáva csábitói a' szomszéd cantonokba futottak. Másnap Muriba nyomult a' sereg hol az elfogott egyének már szabad lábra tetettek, hoff}
6ZÓ8ZÓ1ÓÍ legyenek azoknak, kik velk pár nap eltt kegyetlenül bántak.
A' nép lefegyvereztetett, de a' katonaság legszigorúbb fegyelmei tartott,
'e a' zárdák megkíméltettek. A' megszökött
szerzetesek ezt hallván, las
eanként viszszatértek. Egyetlen capucinus gvárdiánt kivéve szerzetes éa
pap nem volt a' lázadók soraiban látható. De embereik vezeték a' tömeget,
ködéseit

a'

,

,

,

—

,

;

—

:

,

;

,

;

—

,

,

,

-

,

,

,

;

Abaujmegye.
'a

ezért senki

sem kételkedett, hogy a' lázadás tlök jött ki. Egyetlen egy
nem
lett volna a' vakbuzgó népet megnyugtatni;

k

szavuk elég

csillapító

mondák

5

ki e' szót.

törvényhozó tanács január 13-kán elhatározta a' kolostorok
Néhány nap alatt végre is hajtatott az erteljes határozat az egész canton nagy örömére, négy hét múlva a' katonaság is elhagyd a? vidéket, 's a' fegyverek viszszaadattak. A' béke teljesen helyreállott.
A' zárdák elfoglalt vagvonából a' szerzeteseknek, rangjuk fokozatához
képest 1200-2000, az apáczáknak 800— 1200 franknyi évdij rendeltetett; egy millió frank a' canton cáth. községei közt osztatott ki iskoláik
és szegényeik számára; a' többi, levonván a' hadi költséget, kegyes alapítványokra fordíttatott. A' törvényszékekre bízatott a' fbünösök megbüntetése. A' vizsgálatból kitnt, hogy a' büntzeni comité megszökött
tagjai csak az egyházi kar gépei voltak.
Az aargaui kolostorok eltörlése, a' gúnyolt státushatalomnak ez erteljes
önvédelmi rendszabálya, nagy zajt okozott nem csak Schweizban, hanem
Európa szerte is.
Bombelles gróf, osztrák követ, felelssé tette az
aargaui kormányt az egyházak, levél- és könyvtárak 's egyéb emlékek
Rendkivüli szövetséggyülés tartatott Bernben,
minden megsértéseért.
hol több canton követei az aargaui határozat viszszavételét kívánták, mint
ollyanét
melly a schweizi zárdák fenállását biztosító szövetségi szerzdéssel ellenkezik. Metternich hg 1841. febr. 27-ikén, ugyanazon szerzdési pontra támaszkodva, a' zárdák viszszaállitását követeié.
Sem ezen, sem az ugyanazon év júniusán tartott második, sem az
1842-iki harmadik szövetséggyülés nem vala képes a' tárgyat bevégezni
a' cantonok elágazó véleményei miatt tiszta többség nem képzdhetvén.
Midn végre 1843-ban az aargaui nagytanács a' további egyenetlenség elhárítása 's szövetséges érzelmei bebizonyítása végett azon rendszaE' közben

a'

felfüggesztését.
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bályt ajánld,

hogy

a' férfi

szerzetesek zárdái eltörülve

maradván,

a'

négy

apáczazárda, Fahr, Gnadenthal, Hermetschwyl és Maria Krönung helyreállíttassék a' szövetséggyülés többsége 1843. aug. 31-ikén megnyugodott 's a' kérdést befejezettnek nyilatkoztatá. — A' cath. cantonok kevesebbségben maradván, kénytelenek voltak elhallgatni, 's hiában protes,

táltak.

A' protestáló cath. cantonok közt Luzern volt legmakacsabb. Itt ugyanis
alkotmány átnézete alkalmával 1841-ben sikerült a' hyerarchíai elvek
gyzelmét teljesen kivívni, 's a' felsbbséget a' közhivatalokat illy szellemben választani meg. A' jezsuiták azonnal behivattak a' cantonba 'e
átvevék a' nevelést. A' nuncius Luzernt választá székhelyéül. - - Hiában
mködtek a' józanabbak Luzern elvété a' magvat mellybl azután dühös
T.
polgári háború hydrája ntt ki. (Lásd Luzern)
Abaujmegye népessége most már Fényes E. szerint 161,073 lélekre
megy 's igy esik egy négyszeg mérföldre 3070 lakos. Vallásukra nézve
93.536 r.'cath., 14,772 görög cath., 5643 evaug. 38,504 reform., 9 nem
egyes óhit, 8609 zsidó; nyelvükre nézve 90,192 magyar, 35,000 tót,
14,772 orosz, 12,500 német, a' többi zsidó. 387 népes lakhelye közt van
12 mezváros u. m. 6 magyar, 2 tót,
1 szabad kir. város, német-magyar-tót
1 német-tót, l magyar-orosz, 1 magyar-orosz-német; 237 falu, u. m.
az
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\U»;n Mirza,

ti

59 tót, II orosz 1 német, 11 magyar-tót, 20 tét-magyar,
magyar-orosz, 2 orosz-magyar, 2 orosz-magyar-tót, 5 orosz-tót, 2
tót-német-magyar, 37
tót-német, 1 magyar-tót-orosz, 1 tót-orosz,
népes puszta, u. ni. 29 magyar, 8 tót.
a' hideg kénköves
A' ránki fürdn ki\ Lil nevczctcsb ásványos vizei
Termékei a'
kéhedi, Kassához délre 3 órányira, 's a' vasas rudnoki.
növények országából tiszta- és kétszeres búza, rozs, árpa, kevés kukosok köles
burgonya hajdina borsó és lencse (híves a' kékedi)
ricza
kerti vetemények, spárga fleg Kassa körül kender, mclly f kereskedési
növénye.
Rétéi 18,037 holdat foglalnak el. Gyümölcse sok, fleg Göncz
Bora évenkint mintegy 150 ezer akó.
Az állatok országából
körül.
szarvasmarha (nevezetes a' szikszói baromvásár) ló, sok juh (a' nemesített
nyájak közt nevezetes Semsey Lajosé Saczán) sertés (nevezetes sertésvásár Jászon és Nagyidán) vadak különösen a' somodi bikkcsekben 's a'
Kanyapta mocsáron.
Az ásványok országából arany, az aranyidkai
bányában, mclly ujolag 1807-ben nyittatott, meg; piskolcz, réz, vas,
drágakövek, különösen
jáspis, porphyr, zeolith, fa-opál, chrysopal,
Az
achat, chalcedon carniol, chrysolith 'sat. porczellánföld palak.
ipar és fóldmivelés Abaujban szépen virágzik; a' bányászat 4000 embernek
ad kenyeret; Kassán, Jászon , Szikszón , Meczenzéfen Gönczön sok ügyes
mesterember lakik a' meczenzéfi németek többnyire vasmüvesek de egyéb
kézmüvekben is igen jártasak 's kövezni árkolni épitni mocsárokat
száritni messzire eljárnak. A' gyáripar fleg Kassán lakik hol 80 embert
foglalkodtató félporczellán- továbbá posztó- 's több tobák- és kalapgyár,
papiros- és puskapormalom van van még porczellángyár Telkibányán 's
Hollóházán, pipirmalom Szinnyén, üveghuták Regéczen, Szalánczon,
Sompatakon, 10 vashámor, rézolvasztó szín.
A' megyei kereskedés
f kiviteli czikkei a' gabona minden neme, bor, gyapjú, sertés, nyers
Utal meglehets karban vannak.
Kassán van académia,
br , gubacs.
íogymnasium, normális iskola, nemesi convictus 's katonai növelde.
A' nemesség Abaujban igen számos, már az 1785-iki összeírás szerint
8934 nemes személy találtatott.
Nevezetesb birtokok a' jászói praemonstr. prépostságé, hg. Breczenheimé (Regécz) gr. Csákyaké, Kassa
városé, b. Meskóé (Enyiczke) gr. Károlyi Istváné (Radvány) gr. Forgáchoké (Szaláncz) b. Prényieké, gr. Péchy Józsefnéé (Bodókvárallya)
tudományi kincstáré (Mislye) Sz. István seminariumáé (Olcsvár) gr. Keglevich Jánosé (Ináncs) gr. Fáyaké, nagyváradi káptalané rosnyai kassai,
és szepesi püspöké 's káptalané, kassai scminariunié religiói kincstáré.
Nevezetes birtokos családok gr. Andrátssy, gr. Barkóczy, gr. Van der
Náth, gr. DesewfFy, gr. Szirmay, gr Vay báró Fischer, b. Eötvös, b.
Szepessy b. Vay b. Vécsey,
Bánó, Básthy, Bernáth Bideskuthy,
Bónis, Borbély, Boronkay, Csorna, Czékus, Darvas, Desseöfiy, lViy.
Ferdinándy, Gábry, Horváth, Jakabfal vy, Jób, Jekel&lusy, Kandó,
Kazinczy, Kelcz, Klestinszky, Komáromy Epós, Korotnoky, Lánc/y,
Máriássy, Melczer, Ocsváry, Okolicsányi, Patay Péchy, Pi'llor, Tukv,
Ragályi, Rátkay, Roll, Semsey, Szalay
S/cntinuvv
SzemenSé
Szepessy, Vitéz, 'sat. — h.
Abbas Mirza, Feth Ali Sohah persa király második lia 's öregebb
111 magyar
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\bd-el-Kadei
thrónörököse, szül.
testvérének, Moliameil Ali Mirzának ehnellzésevel
1785 körül, 's meghalt, thró«*ia jufasa eltt, 1833-ban miáltal Persia
Míg bátyja a' régi rendszer 's szokápolgári háborútól menekült meg.
sok mogorva pártolója volt Abbas Mirza szelidebb erkölcsei 's az európai
mveltség iránti meleg rokonszenve által vonta magára Európa figyelmét;
európai könyveket 's képeket szerzett, 's midn 1828-ban az ásiai társaság
által taggá választatott, válaszában úgy nyilatkozott, hogy ezen oklevelet
Különös vonzalommal
többre becsüli egy meghódított tartománynál.
viseltetett az angolokhoz, 's politikájának firánya volt Persiát az orosz
befolyás alul felmenteni, 's ezért mohon nyúlt mindenhez, a' mi a' persa
A' gulistáni szerzdésben (1814) azon királyfi
hader emelésére szolgált.
kit a' schah fog erre
részére biztosította Oroszország a' thrónöröködést
kijelölni. Ezen biztosítás, 's Tabrisban Abbas Mirzának, mint Azerbiján
orosz határszéki tartomány kormányzójának, lakhelyén egy saját orosz
követségnek felállítása olly kellemetlen függésbe tette a' királyfit, mellytl
óhajtva akart szabadulni. Az öreg schah gylölte az oroszokat, s a' nép
osztozott királya érzelmében. Ezen körülményeknél is ersebben hatott
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Abbas Mirzára hü szolgájának, Mirza Bozurgnak tanácsa,

ki

a'

legügye-

az angol érdekek pártfogója. Mirza
Bozurg elhalt ugyan 1822-ben, 70 éves korában , de politikájának szelleme élve maradt, 's Abbas Mirza bebizonyitá, hogy tanairól el nem felejtkezett, midn kilencz évvel késbben az angolok Trebisondon keresztül
egyenes kereskedési utat nyitottak melly azóta napról napra fontosabb
lesz 's a' keleti kereskedésnek hatalmas lökést adott. A' britt érdek hatalmas képviseli voltak még Abbas Mirza udvarában Cormick orvos a"

sebb persa státusférfiak egyike volt,

's

,

,

rnagy.

— És Abbas Mirza,

hoszszasabb kétkedés után csakugyan határozottan az angol politika mellé nyilatkozott,
ragadta meg az alkalmat, hogy
's az utolsó háború kitörésekor élénken
Oroszországnak árthasson. E' háború menetele azonban azt bizony itá hogy
Abbas Mirzának vagy személyessége vagy eszközei nem valának elegenpolitikáját sikerrel vinni keresztül. Késze van e' rósz sikerben kétségkívül a' túlságos önbizalom- 's hevességnek is, mellyel A. M. elre
nyomult a' nélkül hogy hátát fedezve hagyta s erejét megmérte volna
de nagyobb részük van mégis az elégtelen hadi készületeknek, mellyek a'
testvérek közti egyenetlenség-, Persia hiányos pénzügye-, a' közigazgatás
tökéletlensége- 's az öreg schah iösvénységének tulajdoníthatók. Ha illy
viszonyok közt a' roszul fizetett csapatok elpártoltak, az ersségek 's maga
Tabris, a' királyfi lakhelye roszul védettek vagy árulás által ellenséges
kézre jutottak 's ha a' megszégyenült fiú nem mert atyja szemei elébe
lépni, nem lehet csodálni.
Meghalt, nem vihetvén magával sírjába a'
siker dicsségét. Halála után 1806-ban született fiát, Mohamed Mirzát
nehézség nélkül elismerték a' britt és orosz kormányok persa thrónörökösnek. T.
Abd-el-Kader , a' beduin törzsek fnöke Algier tartomány nyugoti részében
vagyis Oran tartományban. Az algieri hadviselést 's Abd-elKadernek ebbeni részvétét Algier czim alatt adván itt csak a' nevezetes
fnök személyére szorítkozunk.
vagy egész nevével
Abd-el-Kader
Sidi-1-Hadsohi-Abd-el-Kader Mahiddin régi papcsaládból származik, mellykirályfi udvari orvosa,'sHart
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Káder

uek eredete a' khali fákig megy vissza. Gucteában egy liiitul arab tudósok
számára íenálló intézetben született, nem mcszsze Mascarától 1807-ben.
Atyja, ki 1834-ben halt meg, okossága és szentsége miatt nagy hírben
állott, 's a' vidéknek beduin törzseire hatalmas erkölcsi befolyással volt.
Kétszer ment bucsútjárni Mekkába, 's másodszor nyolczéves fia társaságában, ki e' miatt elHadschi, azaz: szent vándor nevSf nyert. Abd-el -Káder
már akkor lénves tehetségeket árult el, az arab nyelvet nagy könnységgel írta 's olvasta, vándorlása alatt megtanult olaszul, 'a visszajötte után,
atyja vezetése alatt, nagy buzgalommal adta magát a' Korán tanulására, e
mellett azonban el nem hanyagolván a' gyakorlati életet. 1827-ben beutazta
Egyptust, 's egy ideig Kairóban 's Alexandriában tartózkodott, hol a'
keletre átültetett nyugoti mveltséggel megismerkedni alkalmat talált. —
Abd-el-Kader minden tulajdonnal bír, mellyet az arabok vezéreikben
keresnek 's szeretnek. Termetre alacsony de nemes és vonzó külsvel bír
hoszszas halvány arczának élénk 's kifejezésdús nagy fekete szemei, szabályos kis szája, sas-orra 's fekete szakálla, lelkes, finom és vonzó, de
egyszersmind harczias tekintetet adnak. Kezei 's lábainak szépsége kitn
's hiúságának tárgya. Különben egész külsejében 's környezetében egyszerséget szeret bánásmódjában méltóság 's nyájasság vannak egyesülve.
Sokat tart az erkölcsök tisztasága 's szigorúságára 's nagy mértékben tud
7
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kegyetlenségre nem hajlandó 's haragra ritkán
uralkodni
ragadtatik. Mértékletességi elvéhez híven csak egy nt tart. Minden
bajnoki gyakorlatban kitn, fajának legügyesebb lovagja, a' fegyverekkel bánni igen jól tud 's nagy személyes bátorsággal bír; azonban szellemének iránya inkább a' meghódolt törzsek belviszonyainak rendezésében,
mint ragyogó hadviselésben keresi dicsségét. Vakbuzgóságtól távol,
mégis ersen ragaszkodik vallása erkölcsi 's küls elveihez *s kitünleg érti
népének fanatismusát czéljaira felhasználni 's önemelk édesének szárnyává
tenni.
A' francziák megtelepedése éjszaki Afrikában 's Algicr elfoglalása adott jelt ezen emelkedésre 's lett alkalma Abd-el-Kader politikai
fontosságának 's hírnevének, mert alig kötötte meg a' franczia kormány
az arabokkal az els békét, Abd-el-Kader azonnal felállott 's mindent elkövetett, hogy a' szomszéd beduin törzsek gylöletét 's vakbuzgalmát felmunkássága 's ügyessége, személyes vitézizgassa. Szellemi felssége
akadályul csak a'
sége, 's atyjának befolyása segítették nagy czéljában
tartomány régi urainak a' törököknek jelenléte szolgált. Ezek azonban
nem soká tarthaták magokat Algier eleste után Oran tartomány birtokában,
's igy A. szélesre terjed kinézéseinek szabad tér nyílt. Czélja pedig nem
kevesebb volt mint házának uraságát a' vidék beduinjai felett megalapítani. Néhány Mascara körül lakó törzsökök azonnal el is fogadák
vezérüknek. Hatalma 's befolyása nttön ntt. Oran második megszállása a'
francziák által 1831-ben új lökést adott a tartomány arab törzsei mozgalmainak
mellyet A. és atyja lehet legjobban tudtak felhasználni.
Ugyanez idben a maroccói császárral is öszszeköttetéshe bocsátkozott, de
miután ezt a' franczia udvar Mornay gr. által komolyan kérdre vonta, 61
oldalról többé nem sokat reménylhetett.
Nagyobb támadásit még ekkor
kevés ervel birván, csak apróbb lovascsapatokat küldött ki meilyek már
1831. nyarán ersen nyugtalanították a' franczia elrsödet
1832 májú-
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Abd-el-Kader.

9

sában Boyer tábornokot már Oran átadására szólitotta fel, 's midn választ
sem nyert 3000 lovas 's 2000 gyalog arabbal megtámadta Orant. Az
ostrom sikeretlen volt ugyan, de mégis azon következést szülte, hogy 32
törzs Abd-el-Kader mellé állott 's hadi erejét 12000 fre neveié.
1834-ik
évig folytonos küzdelmek következtek ezen év februárjában pedig békekötés, mellynek következtében A. még azon évben megvethette hatalmának
alapját. Lassankint meghódoltatta a' tartomány független törzsfnökeit, s
szövetségeseivé tette a' meggyziteket.
okos szelídség által
A' Sahara
mesés homokpusztáiról új félelmes ellensége jött. Az európaiak foglald
sainak 's Izlam veszedelmének hire azon pusztákba is eljutott 's Mussael-Darkui schech kebelében hitbajnoki vágyakat ébresztett; fanatizált
vad lovasságával elször is Abd-el- Kádert támadta meg, ki a' keresztyénekkel békét kötött. Abd-el-Kader ellene ment elbb Schelifig mellynek
átléptét a' februári szerzdés tiltotta
majd kevés kétkedés után literi
tartományig, hol Hausch-Amaránál csata lett. Adb-el-Kader álgyukat
használt, 's ezáltal gyzött, mert a' szokatlan dörgés ell Sahara lovasai
hónukig iramlottak. E' nyert csata után Abd-el-Kadert Oran és Titei
tartományok arab törzsei szultánjukul fogadák. Egy darabig si! érült neki
arabjait a' békeszegéstl viszszatartani, de végre kénytelen volt engedni, 's
erre következett a' maktai csatavesztés
majd Clauzel marechall gyzelmes útja Mascarába, veszteséges viszsza vonulása Tlemesanba, A, gyzelme
a' Tafnánál
ütközetei Bugeaudval mellyeknek a' tafnai békekötés vetett
véget. E' békeidt arra használta A.
hogy bels hatalmát tágítsa 's szilárdítsa. Kiterjeszkedett egész a' pusztákig
1838-ban pedig a' kabylok
tartományának fordult, 's annak egy kis részét meghódoltatta. Kabylország belsejében nem volt illy szerencsés mint vendéget 's szövetséges
társat elfogadták, de alávetésrl tudni nem akartak Hogy e' vad népek
barátságát meg tudta nyerni már ez maga is elég eredmény 's személyei
föllépésének hatályosságát bizonyítja. Következ évben ismét kiütött a"
háború; AbcL^el-Kader ürügye volt, határának az Orleansi hg. által megsértése
de valódi oka az arabok vakbuzgó szelleme
kik eltt e' béke
isten elleni véteknek látszott. A. hatalma idközben igen nagy kiterjedést
nyert katonái pihentek voltak fegyvere 's hadi készülete elegend. A"
támadás minden oldalról egyszerre legnagyobb dühvel 's ervel történt.
's a' fváros kapujáig nyomult
a' franczia gyarmatosítás sokat igér kezdetei feldúlattak, egész ország csakhamar régi lakosainak uralma alá került
és a' francziáknak csak anynyi birtokuk maradt, menynyit falaikkal 's bástyáikkal körülfoghattak 's álgyuikkal védhettek. Azonban az els siker
nem volt állandó a' franczia mveltség felsbbsége 's három fiatal tábornok ügyessége fordulatot adott a' dolognak. E' három ifjú vezér Lamcriciere, Cavaignac és Changarnier , e' perezben mindnyájan nagy nevek,
kik az algieri háborúban nevekedtek 's a' tartományt és lakosainak hadviselési modorát alaposan kitanulták. Bugeaud ezen idponttól kezdve
gyakorlatba vett stratégiai rendszere nagybani kivitele azon hadviselésnek,
mellyet a' három fiatal tábornok czélszeruek tartott
t. i. a' partnak 's
belföldnek hadviselési tekintetben fontos pontjait elfoglalván
ezekbl
mozgó csapatokat küldözni szét, mellyek az országot szélsebességgel át
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nyargalják, az ellenséget felkeresik, megtámadják, falvait, gulyáit

meg-

Ubdul Meschid-Khau.
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-emmítik, 's ha nagyobb erre bukkannak, visszavonulnak ers), csapatok
védelme alá. Ezen rendszer ártott legtöbbet az emirnek, kinek vitézsége
s ügyessége
egyébiránt semmitsem csökkent. Szerencséje elhagyta, V
ezzeí együtt az arab törzsek ragaszkodása "s hség-e, mellyeket a' fbly-

éhhalálra juttattak. — Kiáltó szava nem
's
már olly nagy hatással, mint elbb, 's népe buzgalmával együtt ö
maga is lankadni kezdett.
Még egyszer tn nagy kísérletet, 's tervei-

tonos razziák kipusztítottak
volt

nek mezeje ezúttal MaTOCCO ln. Izgatásainak, mellyeket a' maroccoi né])
fanatismusa támogatott, sikerült ugyan a' maroccoi szultán 's a' francziák
közt háborút idézni el, s magának Maroccéban nagy befolyást szerezni,
de e' háború csakhamar megsznt 's Mulei Abderrhnman maroccoi szultán a' francziákkal kibékülvén, Abd-el-Kadcr ellensége lett.
A' szultán
's emir közti ellenséges viszonyok elkészítésének 's ki fej lésének történetét
a' déli hárempolitica fátyola fedi
1847. nyarán azonban Abd-el-Kader
nyíltan lépett fel, megtámadta a' maroccoi császárt, leölte annak egyik
kisebb táborát Wed-Azelef mellett, 's lenyakaztatta Kaid-cl Hamar császári vezért. Már a' Riff nev bérezés partvidéknek
melly a' franczia
határ hoszszában a' tengerig terjed 's neki a' Gibraltarrali öszszeköttetést
biztosította, teljes birtokában volt 's algieri törzsein kivül számos maroccoi törzsre is számithatott, hogy hozzá esatlakozandnak és Fezbe követendik
hol a' maroccoi császár roppant kincsei feküdtek. Azonban a'
császár egyik fia megtámadta 's leölte az algiri csapatokat
maga pedig
a' szultán, Mulei Abderrhaman, igen nagy sereget vezetett ellene.
Ezt
látva Abd-el-Kader törzsei, különösen a' kabylok
elhagyták táborát, 's
helyzete kétségbeejt lett. Két ellenség, a' maroccoi császár 's a' francziák közé szorulva, csekély seregével végs kísérletet tett. Dec. 11-ikén
megtámadta a' nagy maroccoi tábort. Négy szurokkal borított és száraz
gyommal megterhelt tevét küldött elre 's ezeket a' maroccoi tábor közelében meggyujtatá. A' hadi csel sikerült a' maroccoi tábor egy része megfutott 's az emir több fogolyhoz 's martalékhoz jutott. De más nap fordult
a' koczka; a' maroccoi táborok egyesültek, 's elfoglalván elbbi helyüket,
csatát nyertek. A' francziák 's maroccóiak közti öszszeköttetés rendesebb
ln, 's az utóbbiak tetemes menynyiségü hadszert kaptak amazoktól. Az
emir híveinek száma napról napra fogyott két testvére is elhagyá 's megadta magát a' francziáknak. A' catastropha gyors léptekkel közeledett.
21-kén elhatározta magát Abd el-Kadcr, franczia határra lépni át. 's a'
Maluia folyó torkolatán hsi bátorsáo-o-al tört keresztül. 40 ezer ellenség
gatolta viszszavonulását neki csak 1000 harezosa volt
szomorú romai
éveken át betanított vészedzett seregének. A' franczia határon felhagytak
a' maroccóiak az üldözéssel, Abd-el-Kader pedig a' puszták felé sietett.
de a' franczia kémek minden léptét kisérték 's Kerbans nev hegvszorosnál Lamoriciere foglya ln, ki t Anmale hgnek adta át. Abd-el-Kader
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verve,

elertlenedve ; szavaiból vallásos megadás
bódulata jelét, utolsó lovát adta át a' berezegnek.
24-ikén Asmodée hajóra vitetett, melly Francziaországba szállitá, - hol
mai napig fogva van.
le volt

tnt

ki,

's

mint

's

fáradságtól

teljes

—

Abctal-Meschfd-Khan török szultán (Padisoha nagy 6x) szül 18U8.
april ]'.»-ikén, thrónra lépett már 1889-ben július l-jén
's igv ai európai
,

;

Abegg.
uralkodók közt kovára nézve 44-ik.

már thrónörököse

Ábel.

— Azonban

Murád.

született,

11

Atyja

1840-iki sebt. 22-ikén

halálával az ingadozó 's
által tartogatott thrónnal

csupán az európai diplomatia kuruzs kezei
együtt a' Mehemed-Ali elleni háborút vette örökségül, (lásd

Török-

:

ország).

Abegg. 1) János Fridrik theologia tanára 's rendes tanítója a' heidelbergi egyetemben badeni egyházi tanácsos, szül. Repheimban 1765. nov.
30-ikán, hol atyja lelkész volt. A' köztiszteletnek, mellyben e' derék pap
jele , hogy 1836-ban, ötvenéves jubilaeuma alkalmá's oktató részesült
val
a' badeni fóherczeg által a' zahringi oroszlányrenddel díszesíttetett,
hahallgatói pedig „Abegg-alapitványt" teremtettek, mellynek czélját
tározta meg. Ezen alapítványból azóta theologiát tanuló ifjak segittetnek.
Elete gyakorlati volt és túlszerénysége nem engedé hogy tudományát
nyomtatva közölje a' világgal. Minden irata, a' mi nyomtatva van néhány
egyházi beszéd 's academiai alkalmi irat. 2) Gyula Fridrik Henrik, jogtu,

,

,

,

,

,

domány tanítója a' boroszlói egyetemnél, 's korunk egyik legmunkásabb
büntetjog mezején, szül. 1796-ban Erlangenben. Knigsbergben

irója a'

nevekedett, hol atyja János Vilmos superintendens udvari hitszónok 's
egyh. tanácsos volt — késbb Erlangenben Heidelbergben LandshútTörvényes gyakorlatot
ban hallgatta a' legjelesebb német tudósokat.
Erlangenben Puchta oldalánál szerzett magának, 's ugyanott Feuerbachchal is megismerkedett.
Még Berlinben Savignyt 's Hegelt hallgatván,
elbb Knigsbergben, majd 1826. óta Boroszlóban lett a' jogtudomány
rendes oktatója.
A' jogtudomány többi ágai közt fleg a' büntet jogot
mveli. Munkái igen számosok a) Encyclopaedie und Methodologie der
Knigsberg 1823. b) Bemerkungen
Kechtswissenschaft im Grundrisse
ber das Stúdium der Rechtswissenschaft mit besonderer Rücksicht auf
Preussen Breslau 1831. c) Ueber die Bestrafungder imAuslande begangenen Verbrechen Landshut 1819. d) Gruudriss zu Vorlesungen ber den
gemeinen und preussischen Criminalprocess Knigsberg 1825. e) System
der Criminalrechtswissenschaft Knigsberg 1826. f) Untersuchungen aus
dem Gebiete der Strafrechtswissenschaft, Breslau 1830. g) Lehrbuch des
Criminalprocesses Knigsberg 1833. h) Historisch-practische Erörterungen aus dem Gebiete des Strafrechtes Berlin 1833. i) Versuch einer Geschichte der Strafgesetzgebung der brand. preuss. Lande
Berlin 1835.
k) Die verschiedenen Strafrechtstheoricn in ihrem Verháltniss zu einander, 1835.
Ezenkivül igen sok jeles értekezést 's birálatot írt Mittermaier és Richter jogtudományi folyóirataiba, 's az általa is társaságban
szerkezteit ,,Jahrbcher fíír die juristische Literatur" füzeteiben.
veiben szerencsésen van öszszekötve a' szilárd positív tudomány alapos
,

,

,

,

—

—

—

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

—
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—

philosophiai speculátióval és valódi humanitás szellemével.
1835-ben
Norvégia, 1836-ban Szászország számára készített büntet törvénykönyvi
javaslatot, melly utóbbi azonban a' szász kamarák által nem eléggé méltányoltatott.

Ers

csatát vívott,

fleg Grohmannal,

a'

halálbüntetés kér-

désében, mellyet Abegg, noha nagy megszorításokkal, fen kíván tartani.

-h.Abel

(Niels Henrik) híres norvég mathematicus, kinek

többnyire német

's

franczia nyelven

vannak,

szül.

munkái azonban

1802-ben Christiansand-
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ibel.

Ibercromby.

ban, kormány-költségen utazott Bécs- Berlin- 'a Parisban, azután egyetemi közoktató lett hazájában hol korán elhalt.
h.
Ábel Károly bajor státustanácsos 's 1847. martiusaig belügyi minister,
s/.iil. 1788-ban
Veczlárban ; ottani jogtud.-tanitó 's igazságügyi tanácsos
fia, ki neki igen jó házi nevelést adott. Már a' gyermeket élénk tudvágy,
szorgalom 'a akarater éa dicsvágy jellemzék. A.' jogtudományt (nessenben
(1806—1808) 'a szül városában (1809) végezte. — Ettl fogva 1814-ig
törvényszékek 'a közigazgatási kormányszékek mellett gyakorlati ismereteket szerzett 1814-ben pedig fegyvert fogott Németország ifjaival, 's
másfél évig katona maradt. 1815-ben visszatérvén a' polgári pályára, járulnok lett az izárkerületi felebhviteli törvényszéknél, 'a majd törvényszéki
biró Münchenben és Straubingban. 1817-ben kormányülnökké neveztetett
a' müncheni kerületben, 1818
19-ben pedig rendrfnök volt Bambergben, honnét a' belügyi ministeriumba lépett, 's e' minségében polg. érdemjelet nyert és nemességet.
Gyakorlati életpályája ekkorig is sokoldalnlag gyümölcsöz volt; politicai pályája azonban csak 1831-el kezddik.
Az 1831-iki zajos kamarában mint kormánybiztos a' legszabadabb 's
nemesebb eszméket monda ki; máj. 11-ikén a' sajtószabadság tárgyában mondott szavai aranybetüket érdemelnek.
,,A" sajtószabadság"
úgymond „dogmája lett politicai hitvallásunknak, ki tudná 's akarná pártolni még most is a' censurát, ertlen kormányoknak e' töredékeny mankóját, ers és egyért kormányoknak pedig bénító békóját?"
llly
nézetek bátor kimondása akkorában nagy népszerséget szerzett neki, de
legfensbb kedvezést nem.
Az 1831-iki gylés siker nélkül múlt el, 's
annak szabadelv szónokai üldöztettek és ha hivatalnokok voltak ugy
-

,

,

-

—

—

—

—

,

elmozdítás ürügye alatt hatáskörükbl elmozdittattak. Ez történt
Ábel Károlyival is, ki Görögországba küldetett, hol mint a' regensség
látszó

helyettes tagja, kitn szerepet vitt 's Armansperg politikája ellen nyilatkozott. Az ottani czivódások következtében 1834. szén visszajött Mün-

chenbe

,

's

ott ismét a' belügyi

ministeriumba lépvén

ettlfogva az ural-

,

kodó kormányrendszer 's az ultramontanus pappárt hive lett 'a a' király
kegyét olly nagy mértékben nyerte viszsza, hogy az 1637-iki országgylésre ismét kormánybiztosnak neveztetett. Most már minden elvkérdéstl
rizkedett, azonban többszöri nyilatkozatai sejtetek, a' mi történendett.
Ottingen-Wallerstcin hg. legmagasb kegyet vesztvén a' belügyministeri
tárczától megfosztatott, 's helyébe 1837/nov. 4-ikén Ábel bizatott meg
,

—

ideiglenesen ezen tárcza vitelével.
Egy belügyi minister helyzete Bajorországban hol annyiféle elemek 's érdekek harczolnak, igen nehéz, 's
A. e' helyzetnek elég ügyesen megfelelt.
Senki sem kételkedek üo-ves,

—

gozék

magas erteljes termete nyílt homloka , élénk
szellemdus vonásai igen vonzó jelenetté teszik. A.' nyakára
ntt korszellem 1847. máreziusán meffbuktatá. (lásd Bajorország)!
h.
Abereromby (James) a' britt alsóház volt elnöke (apeakene) szül,
1776. nov. 7. britt tábornok sir Ralph Abereromby nak harmadik fia,
1832. óta Edinburg képviselje, 1834-ben az els Melbourne- minist e;

külseje kellemes,

sötét szemei

,

's

:

—
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Abinger.

Abernethy-

1835. febr. 19-ikén az alsóház speakerévé Sutton ellenében,
meg az egyesült whigek 's radicálok által Q2Q közül tíz szótöbbséggel, ncin annyira fényes tulajdonaiért, mikkel nem bírt, mint becsületességeért, elveiliezi hségeért, szerény és zajtalan erényeiért. A' haladásnak mindenkor következetes, 'a Melbourne miniateríumának el vein némi-

rium

tagja.

választatott

barátja volt. 1837-ben újra r-peakerré választatott, késbben
felsházba lépett.
h.
Abernethy (John) híres londoni seborvos 's forvos a' Bertalan kórházban, szül. Scócziában 1701-ben, megh. 1830-ban. Nevezetes seborvosi
munkája van a' ,, daganatokról" több nyelvre fordítva. — h.
Abinger lord. Anglia egyik legnépszertlenebb embere felsházi tag
'a az Exehequer-törvényszék elnöke (Chief-baron), szül. 1760-ban Jamaica
szigetén, James Scarlet néven, ottani régi családból. A' tudományokat
Cambridgeben végezvén, nevezetes londoni ügyvéd lett, 's a' whigek
segélyével az alsóházba megválasztatott, hol egy a' szegény törvényt
illet módosítási javaslata által megkezdé népszertlen pályáját mellyen
anynyira jutott, hogy kevés ember gyülöltetik ugy, mint t gylöli Angliában sok millió.
Késbb ügyvédi furfangossága miatt, mellyben kitn
volt, koronaügyvéddé neveztetvén, azon vádak vezetésével bízatott meg,
incllyek a' manchesteri chartista-mozgalmakból eredtek. — Canning kormánya alatt Attorney-general (f koronaügyész) 's baronetté ln 's e'
melly minségében
hivatalát a' Wellington-konnány alatt is inegtartá
általa indított hírlapi és sajtóperek végtelen száma által növelte népszertlenségét.
Ezentúl a* torykhoz ment át, Grey ellen lépett fel, 's a'
1835-ben lord
parlamentreformnak egyik legdühösb ellenzje volt.
Abinger czimmel pairi helyet nyert 's az Exehequer-törvényszék elnöke
lett; 'se' hivatalában, ismét azon esküttszék vezetése bízatott rá, melly a'
munkásosztályban kitört nyugtalanságokat vizsgálta 's büntette. Itt mutatá
ki fképpen fekete lelkületét. A' renegát, a' dühös hightory, a' fenyegetett gazdag és uralkodó osztály tagja megsemmisítette a' bírót 's a'

leg

túlmen

pedig

—

a'

,

,

—

,

,

—

—

,

vádolt, kétségbe esett, üldözött chartistákkal olly keményen és szenvedélyesen bánt, hogy e' miatt az alsóházhoz több rendbeli panasz nyújtaegyene's Dumcoinb
tott be
a' szegények egyik parlamenti szószólója

bnvádi

lev

pártja elvetette

ellen

,

,

,

sen

vizsgálatot kívánt

a'

fbíró

ellen.
1

megmaradt

a'

Ennek nagy többségben
rósz benyomás Abinger

ugyan az indítványt de a
népben mellynek gylölete fokonként növekedett.
,

,

—

E' gylölet forrása tehát nem valamelly törvényszegés vagy jogilag vétkes tény hanem Abinger durva és szenvedélyes modora melly a' birót
minden nymbusától megfosztja.
Ha a' fenyít törvények alkalmazása
általában nagy nyugalmat és szelídséget kíván, hogy a' bíró a' büntet
polgári társaság méltó képviselje legyen 's a' büntetés személyes boszu
kifolyásának ne láttassék ezen nyugalom és szelídség még szükségesebb
a' politicai vétkek megítélésénél
hol a' vádolt bnhdést érdeml erkölhanem csupán az
csi vétség öntudata által alázatosságra nem indíttatik
forog kérdésben hogy a'
a' legyzöttnek büntetése által másokat
hasonló merénytl elijeszszen. Bíró, ki illy férfiatlanul jár el saját pártja
által használtathatik 's jutalmaztathatik ugyan, de tiszteletre számot nem
tarthat, áldozatai által pedig átkokkal halmoztatik, Illy helyzetben van
,

,

,

—

:

,

,

,

gyz

,
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Abrudbánya.

Abrahamson.

i

1

a közvélemény súlya alatt kénytelen volt leniondani bírói
Személyére nézve magafl és ers ember, húsos veres arczhivataláról.
mellyekbl a' renegátnak gonoszsága *b dühe
ozal 's haragos szemekkel
villámlék —(•;•.
Abrahamson (József Miklós Beniamin), egy a' dán irodalomban

Abinger,

ki

—

,

—

jónevií atyának fia, szül. 1789-ben.
Nevezetes a' Bcll-Lancaster rendszert illet oktatási munkáiról 's ezen rendszernek hazájába lett behoza,

érdemeirl.

—

1832-ben az ezen rendszer koppenhageni elemi
azóta a' katonaiskola és siketnémaintézet fnöke,
több rendek vitéze 's t. társaságok tagja lett.
h.
Abrautes herczeguó (Josephine Junot, szül. de Permon) Junot
tábornoknak , Napóleon egyik kedvenczének neje 's több érdekes emlékirat szerzje, született Montpellierben 1784. nov. 6. Anyja után a' Komnetala körüli

iskola igazgatója volt,

—

nek nemzetségébl származik, melly hajdan a' keleti birodalom trónján
ült, de a' 17. században kénytelen volt Corsieában keresni menhelyet.
Férjének Napóleonnal! meghitt társalgása alkalmat nyujta a' herczegnonek
e' rendkívüli embert közelebbrl vizsgálni 's ismerni. Késbbi korlátolt
helyzete, mellybe térje halála (1813) és a' esászár bukása által sodortatott, kényszerité
az irodalmi keresethez folyamodni, hogy csak némileg is kényelmesen élhessen. Legels munkája volt „Memoires, ou souvenirs historiques sur Napóleon la revolution le direetoire le consulat,
L'empire et la restauration." (18 köt. Paris 1831
35 2-dik kiad. 12 köt.
Paris 1835) Érdekes anekdoták és sikerült jellemrajzok, nem különben a'
könynyü és mulattató eladási modor, mi azonban nem ritkán fecsegésbe
megy át, a' közönség figyelmét nagy mértékben vonák e' mre, miáltal a"

t

,

,

,

—

;

herczegn magát felhivatva lenni véle a' munkát folytatni, és igy jelent meg
Memoires sur la restauration oú souvenirs historiques sur cetté époehe,
la revolution de 1830 et les premieres années du régne de Louis-Philippe
(6. köt. Paris 1836). Továbbá „Souvenirs d'une ambassade et d'un séjour
en Espagne (2 köt. Paris 1837). A párisi aristocratiai köröket, mellyekben
anynyira otthonos volt, nagy szerencsével rajzolja következ munkáiban
,,

,

:

„Histoire des salons de Paris." (2 köt. Paris 1837) és „ Une soirée chez
Mad. Geoffrin" (Paris 1837). Mint regény- és történetiróné azonban a'
középszerségen fölül nem tudott emelkedni. Sokat hányatott életének
utolsó éveiben fiatalságot érdekl munkák kiadásával foglalkozott. Megholt 1838. június 7-én. Fia, Napóleon Abrantes, „Deux eoeurs de femme"

czim regényérl
Abrudbáuya

ismeretes.

—

V. L.

a'
, Erdélyben alsó Fehérmegyének bányavárosa,
magyaroláh polgári háborúban szomorú nevezetességre tett szert azon rémít

dúlás által, mellyet házain

's lakosain a' felbszült oláhság boszúja elköA' móczok, vagy hegyi oláhok Fehér és Zaránd megyének bérczei közt Janka, az úgynevezett havasi király vezérsége alatt folytonos

vetett.

küzdelemben éltek a' magyar kormánynyal 's annak seregeivel, 's midn
már csaknem egész Erdély (Gyulafehérvár kivételével) hódolt a' debiv-

vonultak havasi fészkeikbe.

— A'

p

kormány Csutak rnagyot küldé

ellenük,

Abrudbánya,

15

21-kén 1849. Bráclon kelt szózatában nyolcz napot adott a' meghogy azontúl istennél a' kegyelem. „Oláh embertársaim! „úgymond" hallgassátok szavaimat. Én eddig csak ott sújték hol
fenyít karomat a' bn fertelmességc hívta fel nem irtottam fajotokat,
mint ti, kik butagyáván kinzátok 's öltétek ki a' védtelen magyar árvákat
ki april.

térésre, kijelentvén,

,

;

özvegyeket. Én eddig csak az ellenség táborába menekül javithatlan
vétkesek házait rombolám szét holott ti válogatás nélkül porrá 's nektek
ugy mint nekünk használhatlanokká tettetek bsz dühötökben várost és
falut. Én az öntudatos vétkest üldozém, mig ti a' csecsemig kiirtatok
mindent, mi a' béke- és szabadságohajtók fajához tartozott. Ez boszut 's
elégtételt káván. De én nem követhetem az emberi indulatok szenvedélyes
szavát, hanem a' kormány meghagyása folytán tanácslom, legyetek józanok 's hallgassátok meg az ész sugallatát 'sat."
Az alkudozások csakugyan meg is kezddtek 's Drágos születésérc román biharmegyei képvisel közbejöttével, kit a' debreczeni kormány e' czélra kiküldött, óhajtott sikert igérve folytattattak midn Hatvani Imre szabadcsapatvezér,
Abrudbányát, be nem várva Drágos képvisel alkudozása végét szelesen
megtámadta \s a' közel hegyeken tanyázó oláh csapatokat elkergetvén,
május 7-ikén éjjel elfoglalta. A' város bírája Boér és Drágos képvisel
mindent elkövettek hogy miután a' béke készülben van Hatvani Imre
ne vigye seregét a' városba de az elbizakodott ifjoncz ezt viszszautasitá.
A' magyar lakosság örömmel üdvözlé ugy vélt megmentit és könyek közt
panaszolta el a' méltatlanságokat miket fél év óta Janku és Butyiii vad
csapataitól szenvedni kénytelenittettek. Az oláhok közt azonban síri csend,
kitörend vész félelmes eljele, uralgott.
Janku az abrudi oláhok fegyveres részével Topánfalvára vonult, ott nagy tömeget gyjtött, 's egyesülve Bálint Simon és Axentic oláh vezérekkel
Abrudbánya 's az azt
elfoglalt magyarok ellen fenyegetve készült.
Május 9-kén déltájban a'
vöröspataki hegylánczon gyülöngtck az oláhok 's csatát víttak Hatvauinak
odarendelt embereivel; másrészrl pedig a' topánfalvi hegysoron, Abrud
nyugoti részén, nagy tömegben nyomultak a' város felé, de ellenük intézett
álgyulö vések ell megszaladtak 's fels ruháik és élelmi szereik egy
részét is elhagyták. A' butyesdi szorosnál ellenben az oláhok nyomták
viszsza a' Reviczki-csapat egy századát 's egyesülve a' Vöröspatak felé
's

,

—

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

—

,

—

,

nyomult tömegekkel, Vöröspatakot hirtelen elfoglalák, felégették, 's a'
benszorult magyar lakosokat felkonczolák.
Most már tisztában állott,
hogy Janku többé békélni nem akar , 's a' megszakasztott alkudozásokat

—

folytatni

nem

lehet.

Drágos

a'

megkezdett alkudozások Hatvani

általi

hütelen fegyveres kettévágásának tulajdonitá a' szerencsétlenséget, melly
Abrudra bekövetkezett 's
magát is elsodrandó vala Hatvani pedig
Drágost és Boert vádolá, hogy
az oláhok hamis békülési szándékával
altaták, mig aztán az ébredés kés nem lett.
Janku május 9-kén
beváltotta haragos szavát 's megkezdé a' harczot. -- Vöröspatakot feldúlván Abrud ellen indult 's délután 2 óra körül már elfoglalá a' város
felett elnyúló kopasz bérczormokat. Népe irtóztatos dühvel kezdé minden
oldalról megrohanni a' várost mellyet a' magyar csapat vitézül védelmezett, 's a' csata változó szerencsével kés éjig tartott. A' bérczeket leölt
oláhok holttetemei borították 's Hatvani hivatalos jelentése szerint a

t

;

t

,

,

,

,

—
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Absentismue

magyar katonaságból csak két tiszt 's 17 közlegény esett el, mig az oláhok
közül több száz. Azonban a' sok ezerre
dühös tömeg növeked
haraggal ujitá meg rohanásait, 'a Hatvani, nem állhatván tovább a' túlságos er nyomását, az éj homályában viszszavonult Butyesdig, miáltal a'
a árosban lakó szerencsétlen magyarság védtelenül maradt 's a' vérszomjas
tömeg dühének áldozata lett.
Abrudbánya felégettetett, 's a' magyarság,
iszonyú kegyetlenséggel öszszekonczoltatott. Csecsemk 's szhaj u aggastyánok és gyenge
rémit barbárságnak estek martalékul, mellyet
Leírni remeg az iró toll. - Dragos képvisel, a' bszültek hatalmába esvén,
szinte fejrokonainak véráldozata lett 's békefáradozásait halálával pecsétlé.
Az elkövetettkegyetlcnségek becsületére válnának minden kannibál csrei inak. A' leölt magyarok száma mintegy
3000-re mehet,' de a' vér megf'igy az ember szive körül, ha azon halálnemeket olvassa, mikkel ez emberi- 'gbl
kivetkezett vandalsereg a' védtelen lakosság egyeseit legyilkolá.
\ irágzó fiatal szüzeket vágtak darabokra, 's nyúztak meg a' piaezon, sírok u ástak fel \s a' holttesteket, ebeknek szórták. Sok esetben saját jólteviket verek agyon. Némelly szülk látván e' rémeket, kétségbeestökben
gyermekeiket önmagok ölték meg, vagy hányták az Abrud vize habjaiba,
magok is követvén ket a' halálba csakhogy vad elleneik hyenakörmétl
megszabaduljanak. A' feldúlt városból 's futó szerencsétlenektl elvett pénz,
's egyéb vagyon, ugy az állománytól elrabolt
bányatermékek, veretlen
arany, ezüst, aranypor, 's egyéb bányaérték becse igen nagy.
Ez azon
ki'íp, melly felejthetlenué teszi Janku,'s más részrl Hatvani emlékezetét.
A' katonaságból is sok elesett , 's ezek közt a' derék Visztág tüzérhadnagy, ki Hatvani futamodásakor nem akarván elhagyni álgyuját,
elszántan reá feküdt , 's az oláhok által agyonveretett. A' menekvk, kiket
útközben az oláhok agyon nem vertek, a' hegyekrl visszatekintvén, borz sztó képet láttak; látták
mint öklöklik az oláhok a' megszorított katonaságot, 's a' nket és gyermekeket.
(Erdély' legújabb történeteivel
öszszefüggésbeu lásd Erdély)
T.
Absentismus,
Absenleek. így neveztetnek azok, kik hazájokban
nem laknak, a' nélkül, hogy távollétüket közügy vagy álladalmi szolgálat
kívánná.
Kétséget nem szenved, hogy illy távollevk haza iránti kötelességüket sértik. Azért fontos politikai kérdés valljon a' mondott ok 's
czél nélkül távollevk, távollétük büntetéséül, különös adó alá vett<
nek-e?
Rendkívüli fontosságú e' kérdés nevezetesen Irlandra nézve,
hol az iszonyúan nagy vagyoni egyenetlenség 's a' lakosok többségének
nyomasztó helyzete fképen onnét származott hogy az országnak az angolok általi többszörös erszakos elfoglalása alkalmával a' kath. egyház 's
kath. írek javai a gyzkéi lettek, miszerint jelenleg a' protestáns egyház
's birtokosok sok százanynyit bírnak , mint menynyire
Bzükségök van, a'
kath. írek pedig birtoktalanokká 'a végtelenül szegényekké lnek.
Bár
milly természetesek voltak is úgy az írek függetlenségi küzdelmei
mint
a' gyztes angolok szigorú rendszabályai, most, ha Anglia állandó békés
és jogos egyesülést 's közös testvéries álladalommá olvadási akar, méltányosan kell ezen nyomasztó, az írek létét 's életéi fe tyeget ós a' mostani
nemzedék által meg nem érdemletl egyenetlenségei elsimítani, 'a a' terhel
élvezetei igazságosan kiegyenlíteni, Egyik legközelebb fekv kiegyenlí-
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Accisa.

módnak látszik ha a' vagyonos szükség 's czél nélkül külföldön tartózkodó irhoni birtokosok kik épen távollétük miatt személyeiket képvisel haszonbérlik 's alhaszonbérlik által nyomják és szíják a' népet, arányos kiegyenlítési adót fizetnek azon jövedelemtl, mellyet az országból annak törvényei oltalma alatt vesznek 's a helyett hogy az országban emésztenék el 's igy ismét annak javára fordítanák, külföldre visznek elkölteni. Illy
adó által ki lehet némileg az absentismus kárait egyenlíteni 's egyszersHazánkban szinte nagy fonmind közvetve annak korlátozására hatni.
figyelmét is már
törvényhozás
journalistica
és
tosságú 's azért a' megyék,
régebben foglalatoskodtató kérdés lett az absentisták megadóztatása, mellynek helyességét elismerte 's azzal indokolja az 1843-iki kereskedelmi orsz.
tési

,

,

,

,

,

,

—

választmány, hogy az absentisták, jövedelmeiknek külföldön: elköltésével egy
részrl a' nemzet értékét fogyasztják, más részrl pedig távollétük ideje
alatt magokat az ország többi lakosa által viselt terhek alul kivonják.
Azért az orsz. keresk. választmány az ország közpénztáráról szóló törvényjavaslat 197. 's köv. §-aiban azokat, kik egy évben az ország határán
kivül akár egy folytában akár ismételt kiutazással három hónapnál hoszszabb ideig tartózkodnak, kétszeres adófizetéssel rója meg ezen rendsza,

,

;

bály alul azonban természetesen kiveszi azokat, kik: a) iskolai tanulásért
tartózkodnak külföldön ; b) kik tapasztalás-szerzés végett utaznak , de
öszszesen csak két évig ; c) kik hivatalos alkalmazásban ; d) kik kereskeAz 1848-iki pesti országdési viszonyok végett laknak a' hazán kivül.
gylésen tárgyalt törvényjavaslat a' rendkívüli jövedelmi adóról (21. §)
szinte azt rendeli, hogy azok, kik Magyarországon egy év óta félévet
nem töltöttek, a' reájok vetett adómennyiséget kétszeresen tartozzanak

—

fizetni , 's e' terhet az aug. 30-ki 45-ik orsz. ülés épen háromszorosra
emelte,
mi azonban életbe nem léphetett. Duschek volt pénzügyministernek 1849. máj. 23-iki törvényjavaslata (VII. fejezet) mclly Debreczenben tárgyaltatott, az 1843-iki orsz. választmány kivételeit megtartotta, 's
még azzal pótolta, hogy a' gyöngélked egészségük helyreállítása miatt
Az abkormányengedeleminel külföldön tartózkodók is kivétessenek.
azonkivül
megadóztatásán
sentistáknak sok gyakorlati nehézséggel járó

—

—

fáradhatlan izgatás , melly a' közvéleményt e' tárgyban
mert
's a nemzedéknek hazafias nevelése
a' haza kényszerített hazafiak parancsolt hazafisága úgy sem sok áldást hoz
h.
az országnak.
Accisa azon adó, melly belföldi termesztés és fogyasztás tárgyaitól

ban, szükséges

a'

lehet legnagyobb erre emelje

,

,

—

Magyarul
fogyasztási adó. Az ezeu adó alá vetett tárgyak
behozatalánál rendszerint , a' vám mellett 's azon kivül , megszokott vé tetni ; kivitelnél azonban rendszerint ismét viszszaadatik. Az accisa, fogyasztási adó, ha fogyasztás tárgyain fekszik ; közvetett (indirect) adó, ha nem
egyenesen a' fogyasztón vétetik meg közönségesen mindkett. Azonban
rendkívül 's közbeszédmód szerint accisa névvel neveztetnek ollykor olyAz accisa szót
lyan adók is , mellyek egyik osztályba sem tartoznak.
némellyek Cisa (rovás) középkori kifejezéstl származtatják, millyennel
az adózó parasztok nyugtatványoztattak ; mások az accidere szótól miszerint az accisa t. i. pars valamelly termesztménynek az álladalom által
adóképen igénybe vett 's elmetszett részét jelenti 's ide mutat ezen
szedetik.

:

;

—

,

,
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hm, Tár

1

köt.

2

IS

Aoustic

A< Imiét.

adónak angol rcxise ne\e
náltatik többé,

A' tranozia törvényhozásban

„droit reuni" szónak adott helyet

's a'

most már az adó

is.

i

alá vetett

e'

szó

nem

hasz-

Németországon
tárgj nevével köttetik öszsze az adó szó, p.
;

—

is

o.

Az accisánál könygyakran elforduló csempészkedések mcggátlására szükséges felügyelés s ellenrség rendesen nagyszámú rendszabályt léptet életbe, melyseradó, pálinkaadó és ez használtatik accisa helyett.

nyen

's

Ivek azután sokszor öszszeférhetlenek az ipar érdekeivel, polgári szabadságés ez az sajátképen, a' mi az accisák felett
gal és tulajdon szentségével
pálezát tör 'a nekik anynyi ellenzt Bzerez. Az erkölcsiségnek illy intézkeh.
dések által okozott kár kiszámithatlan.
;

—

Achmet bey

Tunis.

1.

1. Készvény.
Acustica' haladásai. A' természettannak e' neme is ujabb idben
Savart tovább ment, mint Chladni
érdekes felfedezésekkel gazdagúlt.
mert inig ez utóbbi szerint a' legmagasb még hallható hang az mellyet a'
hangadó test egy másodpercz alatti 12000 egyszer rezgés által hoz el,
a' legmélyebb hallható hangnak pedig ugyanannyi id alatti 32 rezgés
saját készület által olly hallható hanfelel meg, amaz a legújabb idben
gokat hozott el, mellyeknek egy másod perez alatt 48000 egyter rez16 egyszer rezgésü még hallható hangés felelt meg 's más részrl 14
Köztudomásra van, hogy két hangfenekes zenegokat származtatott.
mszer közül, ha az egyiken játszanak a' másik együttzengésre biratik.
Feltnbb lesz Wheatstonc szerint e' jelenet, ha két illy hangszer, melly
két külön lakban állhat, merevény érezsodrony által akkint tétetik öszszeköttetésbe hogy ez a két hangszer fenekén függlegesen álljon. Ez esetben, ha egyik hangszeren játszanak a' másik hallhatólag zeng a' nélkül,
hogy a' hangszer, mellynek hangja mintegy elvezettetik, azon helyen,
hol a' másik hangszer áll 's a lakásokban, hol a' sodrony keresztülmegy,
ersebben hallatnék, mint ez az említett készület nélkül fogna történni.
!agniard de Latour természetbúvár kísérleteket tett a' folyadékok hang-

Actia.

—

;

,

1

,

,

—

—

,

,

,

,

—

(

zása felett, 's azokból elméletet vont ki. Sajátságos sipot készitett mellyet
„conduit siffleurnek" nevez, 's különféle folyadékok hydraulicus hangjait
öszszehasonlitotta. A folyadékok hangzását azok legkisebb részecskéinek
„vibration globuelválása- 's újbóli öszszeesésébl magyarázza, mellyet
fedezte fel, hogy a' phosphor azon peresben,
laire"-nek nevez. Ugyan
A' legérdekesb acusticai vizsgálatok
midn megmerevül, hangot ád.
közé tartoznak a' megmelegített érezek hangzását illetk, ha t. i. ezek hideg
érezek fölébe tétetnek. Trevelyan, Faradaj ós-Leslie kísérleteibl kitetszik, ho<>y minden forró érez csak bizonyos hideg érezek lelett ad hangot.
Faraday a' Chladni-féle hangfigurákat illetleg is tett felvilágosító kísérleteket. A' fövény, melly rezg testekre hintetett, a legersoben rezg
,

1

a' nyugodt állapotban lev helyre vettetik viszsza igen könynyü
por ellenben a' legersbben rázkodé részeken gyl öszsze a' mi azon légi
Ilanghullámzás következménye, mellyet :S hangzó testek hoznak el.
Aeolin
Har.r
talált
módot
figurák (Klangfiguren) származtatására új
Kempele és Kratzenstein már régebben dolgoztak
nev mszerével.
gépeken, mellyek az emberi hangokat utánozz ák. Aj utóbbi némi nyeh
Bipot használt kísérleteinél mellyet Willis szinte alapul \. tt késbbi ered

részekrl

,

.

-

,

Adam.

19

Adams.

ménydús próbatételénél Ezen nyelvsíp úgy van készülve, hogy abba folytonosan egyenl nyomás által leveg hajtatik míg a' cs egy mozgatható
dugasz által tetszés szerint meghoszszabíttatik vagy rövidíttetik. Ha a' cs
meghoszszabíttatik, egymásután 's egymásba lassankint átmenve származ,

nak az

e a o

i

ii

hangok,

;

s

egyik magánhangzóból

—

a'

másikba átmenve

egyes hoacustica elméletére nézve
mályos tételek felvilágosítása 's egyéb acusticai tüneményekkel öszhangzásba hozása által sokat tettek Weber W. Scheibler, Pellissov, Ampere 'sat.
A dám (Károly Adolf) a' jelenkori kedveltebb íranczia hangszerzk
egyike Auber könynyü iskolájából született Parisban 1804. jul. 24. zenészeti pályáját, mint zongorajátszó, tanítással kezdé. Els önálló dolgo-

alakulnak

a'

diphthougusok.

Az

,

;

zata volt „Pierre et Catharine" kis opera (1829) mellyet csakhamar egy
második „Danilowa" követett, melly már alkalmas volt a' szerz hírét
megalapítani. Mködésének fényesb idszaka a' „Longjumeau-i postalegény" czím operával (1836) kezddött, melly Francziaországon kivül
Hangmveinek, a' kedvelt daljátékok
is nagy tetszéssel fogadtatott.

—

divatos változatainak, vaudevilleinek 's tánczjátékokhoz kémert fleg a' piacznak dolgozik.
szült zenemveinek száma igen nagy
Ezért alapos bíráló meglehets üreseknek találja e' vásári munkákat , 's a'

thémáira

írt

,

német világ nem

azokban mély érzeményt, de Francziaországban,
az elkel osztályok gyönyörvadászatának játékszere, elég azon könynyed, fr is, játszi szellem a' közkedvességre, melly
V. L.
mvein elömlik.
Adams (John Quincy). A' végs lánozszem melly az éjszakamerikai
egyes, státusok jelenének politicai történetét annak múltjával öszszeköti,
megszakadt a' tiszteletre méltó Adams John Quitcy 1848-ban martius
Elnöki hivatalát, mellyet 1825-ben nem egye7-ikén történt halálával.
nesen a' néptl, hanem a' cogressustól nyert, hazája javára viselte. Ugyanis
sem Jackson, ki már 1825-ben vetélytársa volt, sem Adams nem nyervén
hol

a'

talál

mvészet leginkább

—

,

—

szavazásnál általános többséget, a' választás joga, az amerikai alkot1828-ban
a' congressusra ment át, melly Adamsot választá.
és atyja, Adams
azonban, az új elnökválasztásnál megbukott; 's csupán
John, voltak azon elaökei az egyes, státusoknak, kiket a' nép e' hivataJackson pártja gyzött , és Adams
laikban másodszor meg nem ersített.
visszavonult Quincybe, szül helyére, hol két évig boldog magányban élt.
Azonban olly tapasztalt diplomata 's becsületes férfiú, mint A. nem lehe1830-ban, már 63 éves korában,
tett sokáig távol a' nemzet tanácsából
lakhelyének képviseljévé választatott , 's a' congi essusban helyet foglalt,
a'

—

mány szerint,

—
;

hová még nyolcz ízben újra választatok. Utósó lehelletét is a' közügynek
Végszava volt „megelégedve
szentelé a' halál a' gylésben érte el.
67 évig
halok meg".
Szélhdés oltotta el a' 80 éves munkás életet.
szolgálta híven hazáját, mint közoktató, diplomata, iró, követ, minister
ment végbe
közrészvéttel
és elnök. Ünnepélyes temetése Quincyben
mindenki még politicai ellenei is érezték hogy benne nagy hazafi veszett
el, 's hogy Washington nem hibázolt, midn már 1797-ben úgy jellemezte az általa szeretett ifjú Adams Jánost mint az amerikai diptomatia
legügyesb tagját, 's az egyes, státusok egyik legtiszteletre méltóbb nyilh.
vános characterét.
;

—

—

:

,

—

;

,

,

,

,

—
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Adelaide.

—

Bzületetl jzász-meiningeni herczegno.
angol király n<
\<l< l.iuli
derék anyja, ki neki igen jó,
Atyja : Györg5 rrldrik Karolj berezeg
irképz nevelést adott, Hohenlohe leány. - Született 1792-ben aug.
atyját már 11-ik óvóben elveszte, 1818-ban jul. 11 -ikon történt
Ld-ikán
férjhezineneteleig a' szerény Bzász-meiningení udvarnál élt, a' szegények
ápolásában 'a népuevelée elmozdításában találva örömét. A szerény virágot azonban Clarence bg. III. György angol király harmadik lia, kereste
is a'
ki magának, ki 1830-ban jun. 2ií íkán az angol thrónra jutván
világ els tbrónjai egyikére emelé. 1831-ben megkoronáztatván, luízi eréférjéveli házi boldogsága
jónyeit magával vitte a' thrón magasságára
tékony emberszeretete példásak voltak az angol fnemesség eltt. Vádoltatik azonban, hogy férjérei befolyását a' refbrmbill ellen használta fel, a'
Szerencsétlen szülései meggyöngítek testi
mi jellemével öszsze nem fér.
h.
egésségét, 's örökös nélkül maradt.
Adelaide orleansi herczegno, Lajos Fülöp testvére, az udvarnál, régi
's egyszersmind legbensbb
szokás szerint, Madame névvel felruházva,
barátja és politikai tanácsadója, szül. 1777-ben, 's bátyjával együtt neveltetett Madame Genus által. Osztozván Lajos Fülöp jó és rósz sorsában,
vele együtt utazván, szenvedvén, és ismét örülvén 's élvezvén a' leghbb
testvériségben ennek olly bizodalmát *s tiszteletét nyeré meg millyeunel
Sehweitzban mig
a' királyn 's a' ministerek egyike sem diesekhetett.
Lajos Fülöp Reichenauban iskolamester volt, Adelaide a' bremgarteni
A'
apáczazárdában lappangott 's ügyes hímzésével táplálta magát.
herezegnnek gazdag élettapasztalás által élesült magas elmetehetségeihez
folyamodott a' király minden fontosabb határozat, minden eldönt lépés
eltt, a' ki ezért helyesen neveztetett L. F. Egériájának. Legnagyobb
csapás, melly a' sokat szenvedett Lajos Fülöpöt viszontagságos életén
keresztül érte Adelaide berezegné halála volt, melly hoszszasabb de aggasztó jeleket nem mutató tüdbaj után 1847-iki dee. 31 -kén rögtön lépé
Franeziaország közvéleménye úgy tartja hogy Ad. morganaticus
meg.
házasságban élt Athalin tábornokkal franozia pair- *s a' király segédtiszAdelaide, azon hatalmas befolyás által, melly et királyi testvétével.
rére gyakorolt, lényegesen hatott Franeziaország öszszes politikájára. Franeziaországban a'
úgy politikában, mint irodalomban mindenkor sokkal
mint egyebütt. így egykor a nagy Condé
nagyobb befolyással voltak
testvére, Longueville herczegno Maine, Rambouillet marquisnk, Maintenon és Pompadour aszszonyok Madame Roland és Genlis ujabban az
Angoulemei 's Berry herczegno, Lieven hgn 's madame Adelaide.
Éa
szeret és okos testvéréhez
Lajos Fülöp tánloríthatlan bizalmát
lehet csodálni. Adelaide egésséges szilárd értelemmel 's nyugodt bátorsággal bírt, melly utóbbi kezetfogva járt magas elmetehetségével. Midn
Lajos Fülöp ingadozott, Adelaide gyorsan határozott. 1830. júliusban,
mondhatni
fogadta el L. F. helyett Franeziaország koronáját, midn
annak nem volt elég bátorsága rokonának thrónját, saját szelni és vallásofi
nejének ellenzése mellett, elfoglalni. L. Fülöp minden azótai tetteire lénye
ges befolyással volt 's fleg cszközlé, hogy a' franczia politioa kizárólagos
házi 's udvari jellemet öltött.
Okosságán kivül nevelte befolyását roppant vagyona, melly képessé tetten kii. család azon tagjairól gOl
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A.cllersparre.

Adtnmjgtratori.

2Jg

—

Halálakor a'
kamarák elegend tartással élnem láttak.
kamarák minden pártja, színkülönbség nélkül sajnálkozási látogatást tett a' királynál.
Örököseivé L. F. három fiát, a' belga királynt Chartres liget, (Orleans hgné fiát) az ifjú würtembergi hgot 'sPárie
kodni

,

kiket

a,'

franczia

,

—

,

,

több jótékony intézetét

tette.

—

T.

Adlersparre. (György, gróf) szül. 1700. Svédország Jámtland tartományában. Kezdetben tudományos pályára, késbb azonban katonai szolgálatba lépett. III. Gusztáv halála után
az uj kormánnyal nem lévén
megelégedve, a' katonaságból mint kapitány kilépett, magát ezentúl a'
tudományoknak szentelte és 1797 1800 egy folyó iratot „Lassning i blandade Amnen" czimüt adott ki, melly miatt a' kormány neheztelését vonta
magára, minthogy nála jakobinusi elveket gyanított. Viszszavonultságából
az orosz-dán háború kiütésekor egészen váratlanul az úgynevezett nyugoti
hadsereg egyik osztályának parancsnokává 's nem sokára alezredessé neveztetett. Ezalatt támadt Svétzia sok nagyaiban azon meggyzdés, hogy
a' hazát csak a' király bukása által lehet megmenteni. E' tervbe A. is be
volt avatva
mihez azonban csak azon feltétel alatt adta beleegyezését,
hogy vér ne folyjon, a' nép fel ne lázittassék és a' hadsereg csak az országgylés öszszehi vasát követelje. O a' sereggel közeledett a' fvároshoz, de
a' király elfogatása 1809-ik martius 13. a' sereg közremunkálása nélkül
történt. Az országgylés május l-jén megnyittatott, és a' Södermanlandi
herczeg királylyá választatott ki most a' haza úgynevezett megmentit
megjutalmazhatta. Adl. több kegyelmi kitüntetésekben részesült, statustanácsossá báróvá és a' sereg parancsnokává neveztetett. Mindezen kitüntetések ellenére befolyását késbben kisebbedni tapasztalván, a' s'atustanácsból kilépett, és mint Skaraborg — Lan fkapitánya egy távol fekv
1811. grófi czimet nyert. Kezelése alá bizott tartartományba vonult.
tományának igazgatása körül sok érdemeket szerzett de ezen állásáról is
késbben lemondott. Az általa kiadott „Okiratok Svédország régi, uj és
legújabb történetéhez" munkája miatt, mint nyilvánosságra nem szánt magánlevelek kiadója sajtóvétségi kereset alá vétetett és pénzbirságra ítéltetett, mellyet lefizetvén
miután az ellene hozott birói ítéletet erkölcsileg
igaztalannak nyilvánította volna, munkája kiadását tovább folytatta. Megholt 1834-ik sept. 23-án, öregebb fia Károly Ágoston mint költ isme,

—

,

,

—

;

,

,

retes.

—

V.

Adminisiratori kérdés. Annak idejében heves vitákra alkalmat adott
tárgy a' régi megyék zöld asztalainál, 's a' pozsonyi 184 7/8 -iki országgylésen, mellynek fontossága azonban az ujabb évek nagy eseményei
eltt elhalványult. A' menynyiben mégis fleg épen e' kérdés volt, mellyet
az 1844-diki országgylés után napról napra ersödött ellenzék az utasításadásoknál 's az 184 7 /g-iki országgylésen a' gróf Apponyi Györgyféle kormány ellen intézett kemény megtámadás zászlójára kitzött, *|
mellynek szikláján a' kormánynak minden népszersége megtörött, a'
magyar közélet történetébl nem szabad annak kimaradni.
Gróf Apponyi György az 1844-diki országgylés után elbb másod-

azután fcancellárrá neveztetvén érezte az ers kormány hiányából 's
a' megyék rendezetlenségébl származó nehézségeket, 's nem segíthetvén
ott, hol a' bajnak fforrása volt, a' megyei élet kinövései ellen akará
,
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intézni csapásait.— Migazonban a'kinövéseket tzte ki, hiszszük, legjobb
akarattal, irtása czéljául a' lényeget az alkotmány életerét támadd meg.
Ert* kormány vala a' jels/ó V ennek létesítésére a' megyéknek a'
kormánytól fizetett 'a egyenesen függ és felels fnököket gondolt adni.
,

,

—

!

,

32 administratorraJ vagyis fispáni helyettessel árasztanak el a' megyék, inig a törvényes fispánok félrelökettek. A' bizonyos tekintetben
dicséretes szándéknak azonban sikere nem lehetett, mert hiányoztak 's a'
cancellár által el nem teremtethettek az ers kormánynak mellzhetlen
feltételei, t. i. az egység, önállóság, a' kormányhatalomnak nem testüErs kormány, ha
letekben, hanem személyekben öszpontosulása.
absolutisticus nem akar lenni csak felels ministerium. lehet melly a'
parlamenti többség emanatiója. A' volt magyar cancellária bármit tett
ers kormány nem lehetett, mert telette
is a' megyékben 's megyékkel
még egy másik hatalmasabb kormány létezett, mert collegialis szerkezete
miatt, melly felelsségre nem vonható, a' legerélyesb kormányf nézete 'b
akaratja is meghiúsult, mert a' testületi kormánynál kikerületlen a' lassúság és az hogy nem csupán szakért egyének határoznak; végre mert
a' cancellária heterogén mködésekre is kiterjeszkedett, t. i. a* bíráskodásra,
,

,

,

,

,

mi a' közigazgatással öszszeférhetlen.
A' magyar ellenzék felhasználta e' tévedést, 's a' nemzetnek azon sok
századon át vallásos pietássá vált meggyzdését, melly egyedül a' megyék régi autonómiájában látta az alkotmányos szabadság támaszát.
A' rendszabálynak magok az administratorokon 's ezen hivatalra vágyókon és függelékeiken kivül alig volt barátja Magyarországon. A' municipalis ellenzék gylölte azt, mert a' megyei mindenhatóságot akarta j'eutartani, 's ers középponti kormányt nem akart; az európai nagy koreszméknek hódoló felekezet pedig melly akkor centralistának hivatott
középponti kormányt akart
's a' Pesti Hírlapot bírta orgánumául, ers
ugyan, de a' felelsség minden biztositékaíval 'saz országgylési többségbl kifolyva, arra támaszkodva.
Mind a' mellett, hogy a' hivataa"

—

,

,

—

laikba tettleg belépett 's az utasítások adásánál befolyásuk egé*z erejét
felhasználó loispáni helyettesek mindent elkövettek ezen rendszabály elfogadtatására, 30 megye sérelmet látott a' kormány ezen tettében, > az
országgylés 1847-iki novemberben megnyílván, a' kk. és rr. táblája az
els felírásban (adressben) mint a' kormány alkotmányellenes irányának
legfbb bizonyságát 's az ország legfájóbb panaszát emelé ki ezen megyei
uj rendszert, melly törvényhozási utón kivül életbe léptetett.
A' kor-

—

mánypárt

frendek

melly részint épen fispáni helyettesekbl állott, folytonosan ellenszegült a' kérdés illy felfogásának] a' mi az
ellenzék haragját még inkább ingerié \s noha 1848-iki január 20-ikáról
egy királyi motu proprio érkezett Bécsbl, melly azt nyilatkoztató hog)
a' fispánhelyettesek számosabb kinevezése
áital sem a' megyék hatásköre, séma' fispáni hivatal méltósága csonkíttatni oem szándékoltatott,
hanem csupán az czéloztatott hogy a' megyék irányában megnehezült
országkormányzás törvényes mködése 's az ennek fkellékeí ké]
megyei közigazgatása igazságszolgáltatál a' fispánhelyettesek állandó
rködése alatt gyorsabb- szabályosabb- és hatályosabbá tétették
ellenzék el nem tért aggodalmaitól 's azon nézetétl, hogj az administrat< ri
's a'

táblája

,

,

,

,

,

i

u
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's a' megyei pezsg élet elsorvaszeszközlend többséggyártás czéljából hozatott be.
A' vita még be nem fejeztetett midn a' martiusi napok közbejöttével hg. Metternich és Magyarországra nézve gr. Apponyi György
kormánya megbukott, 's a' kormány rudat az ellenzék ragadván meg, a'

rendszer alkotmány- és törvényellenes,

tása és

a'

kormány

—

megyék

részére

,

—

élére saját embereit ültété;

h.

—

Adóiig)', lásd egyenes, indirect, jövedelmi, progressiv adó, accisa,
'a törvényjavaslatok M. -országon az adóügyben.
Adriai tenger. Neveztetik Velenczei öbölnek is. Késze a' középtengernek, mellyel, az otrantoi szoroson a' jóniai tengerbe torkolván, ez
Nápoly és az
által van öszszeköttetésben. Fekszik Olaszország (jelesül
:

:

egyházi birodalom), az osztrák birodalom (jelesül Velencze Istria, a'
magyar tengerpart és Dalmatia) -— végül a' török birodalom (jelesül
Egyetlen tengere az osztrák birodaMontenegró és Albánia) között.
lomnak, mellynek határait, a' Pótorkolatától Budnáig, Galletti szerint
254 * 5
Springer szerint pedig 265 geogr. mf. hoszszaságban mossa,
A' magyar korona birtokát csak
a' kisebb görbületeket nem számítva.
,

:

,

—

,

—
—

Nevezetesebb öblei Nápolyban
26 mérföldnyi hoszszaságban érinti.
Manfredonia; Austriában a' velenczei, triesti fiumei és cattaroi.
Nevezetesebb Kiköti az olasz partokon Otranto, Brindisi, Manfredonia, Bari, Rimini, Ancona Brondolo az osztrák partokon VelenParenzo, Pirano, Zára,
cze Triest
Capo d'Tstria
Rovigo, Pola
Sebenico, Spalatro, Ragusa, Stagno Cattaro, Budna; különösen a"
magyar koronabirtok partjain Fiume, Buccari, Portoré Buccarizza.
Zeng, Szent-György, Jablanacz ( 'arlopago. Szabad kikötk: Ancona.
Triest, Fiume. \s eddig Velencze is de a' mellynek e' részbeli kiváltsága
legújabban megszüntetett. Fénytornya az austriai partokon öszszesen 8.
Mióta 1814-tl fogva Anglia a' jóniai .szigetekrl az otrantoi szorost
rzi 's ezt tetszése szerint elzárhatja, azóta az adriai tenger kulcsai az ö
hatalmában állanak.
Austriának tengeri hadereje kizárólag e" tengeren alapszik.
A' kereskedés az Adrián minden nemzetnek nyitva áll.
E" kereskedésben a' magyar partvidék is elénk részt vészen
és hogy
a' magyar benföld is minél nagyobb mértékben belevonassék a' világforgalomba, mellyre a' magyar birtok tengerpartjai minket is meghíttanak,
némelly hazafiak indítványára a' „magyar tengerhajózási társaság" vala
megalakítandó, de a'melly a' közbejött viszonyok között teljes létesülését
el nem érhette 's viszszafizetvén a' részvénypénzeket, 1848-ban föl is oszlott. Lásd bvebben a' tengerhajózási társaság czikkelyben.
Cs. F.

:

—

,

:

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

—

—

—

,

—

—

Adrinápoly , bevétele (aug. 20.) és az ottani békekötés (sept. 24. 1829).
Ezen esemény döntötte el a' bukaresti béke (1812) és akjermani egyezvény (1826) óta függben volt, a diplomatiában úgynevezett orosz-tövök
kérdést de egyszersmind a' görög-európai kérdést is ez által újra megalapítván Oroszországnak túlnyomó hatalmát mind Európa keleti részében mind pedig Közép-Ázsiában valamint ugyanannak egész mostanig
tartó befolyását a' konstantinápolyi divánra. Miután Várna már 1828.
oct. 11-én az oroszok által elfoglalva ln, és Diebitsch orosz fvezér a'
?

,

,

,

,

nagyvezért Reschid pasát 1829. jun. 11-én Knlawtschánál megverte, a'
átvezeté seregét a' Balkánon (jnl. 20— 22.) clfoglalá Mesembriát,

gyz
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rohammal bevevé Aidost

(jul. 25.),

'a

a'

partvidék birtokában levén, állá-

Balkán tövében födözé 's biztositá magának a' tengerfelli szállítást. Ezután elfoglalta Rüdiger aug. 3-án Jambolit, hol tömérdek élelmi
's hadi szerek jutván az oroszok kezébe, megkönynyiték az elnyonmlást
az elpusztított tájékon. Diebitsch most (aug. 6.) 50,000 emberrel megindult Aidosból, a' török csapatok sehol sem állván többé ellent; 12-én
a' seraskier, Ilalil, Sliwnónál megveretett, és e' város elfoglaltatott;
aug. 19-én az orosz hadoszlopok a' Bujuk-Derbent nev nagy hegy szorulatból leszálltak a' birodalom második f- és székvárosa Adrinápoly
eltt táborozni. Bár e' hét halmon fekv, falakkal környezett és régi
görög várral biró Adrinápoly helyzete igen alkalmas a' védelemre de az
ellenséges álgyuütegek még nem voltak tökéletesen elkészítve, és az
rség (10,000 gyalog és 1000 lovas 12,000 fegyveres török lakoson
kivül) nem mert csatába bocsátkozni noha még három nagy ut állott
nyitva eltte a' csatavesztés utáni viszszavonulásra hanem a' seraskier,
Halil pasa, a' várparancsnok, Mehemed pasa, és az adrinápolyi hatóságok Diebischet feladási alkuval kinálták meg. „Adjatok ki", ln a'
válasz „nekünk mindent, mi az ozmán kormány tulajdona, 's minden
fegyvert azután engedelmet nyerend a' török sereg vezéreivel együtt
hónába mehetni csak Konstantinápoly felé nem. Határozzátok el magatokat 14 óra alatt!" És midn aug. 20-án reggel az orosz hadsereg két
sát a'

,

,

,

,

;

,

,

,

,

város elleni rohamra elnyomult, a' küldöttek az adott
eltt két órával elébe j övének a' fvezérnek hódolatukkal.
A' török katonák elhányták fegyvereiket, az oroszok pedig a' lakosok
örömkiáltása közben vonultak be Adrinápolyba melly 1360. óta, midn
ellenI. Murád szultán az európai török birodalom székhelyéül választá
ségtl nem ln megtámadva. Adrinápoly bevétele vér és rendetlenség
nélkül történt meg. A' nap diadaljelei 56 álgyu 25 zászló, 5 lófark, több
ezer fegyver 's nagy élelem- és lszerraktárak valának. A' török rsereg
egészen feloszlott és elszéledt. Általában a' porta e' háború folytában több
mint 2000 álgyut és 200,000 fegyvert vesztett, 's érzékeny veszteséget
szenvede nemes ménekben, melly ek aztán az orosz lótenyésztésnek hajaz Eski-Serail nev csátottak hasznot. Diebitsch a' „balkáni
szári palotában ütötte fel fhadiszállását. Valamennyi hatóság megmaradt
törökök és keresztyének
mintegy 100,000
mködésében. A' lakosok
egyaránt háboritlanul folytaták foglalatosságaikat, st a' vidékiek is elszóval az orosz seregek jó
siettek és önkényt átadták fegyvereiket
bánása mindenütt bizalmat gerjesztett, ugy hogy a' konstantinápolyi nép
csak bölcs királynak nevezé a' muszka czárt, miáltal nem kevéssé mozdittatott el a' békeség. Adrinápoly bevétele után az oroszok tüstént
elfoglalák a' Stambulba vezet utat, melly város Edrenétl (igy nevezik
6 napi járás, és ang. 29-ig anyAdrinápolyt a' törökök) 48 óra vagyis 5
nyira elhaladtak, hogy a' fekete tenger mellékét egész a' Bosporusig
Kirkhilis^án
lefegyverzették. Már az Adrinápolytól Konstantinápolyim
és Aralia-Bnrgason keresztül
viv mindkét ut a/, oroszok hatalmában
volt; balszárnyuk a' fekete tengertl, jobb szárnyuk Enostól Rodostó felé
ldöztetek. Az orosz tengeri er minden munkálata pedig a' fvezér általános rendelései alá ln helyezve. Ugyanakkor Ázsiában Erzerum bukása
osztályban

határid

a'

eltölte

,

,

gyz"

,

—

—

;

—

—

:
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az orosz hadsereg elny omulását Trebisonde (Tarabosan, Trapezunt) felé
tetemesen könynyebítette. A' szultán parancsa melly már jul. 19-én a'
még 60 évet be nem töltött mozlimokat mind a' szent zászló (Sandshak,

st az általános csüggedés melaz 1826-ban csak részben megsemmitett janicsárok folytonos öszszeesküvéseiMahmud császárt véres kivégeztetésekre kényszeritették.O maga,
biztossága végett, a' ramis-tschiftliki táborban tartózkodék, hol 20,000nyi rendes katonaságot gyjtött öszsze. Egyszersmind serényen dolgoztatott Ejub külváros ersitésén egy angol mérnök vezetése alatt. De az
Sheriff) alá szólitá, roszul teljesíttetett,

lett

orosz fvezér sem merte 50,000 emberrel megtámadni Konstantinápolyt,
melly 80,000 fegyverfogható férfiút számlált. Itt a' kétségbeesés harcza 's
még inkább az idegen hatalmak beavatkozása veszélyesen öszszebonyolítmellyet Miklós császár most már részérl is
hatták a' béke munkáját
iparkodott siettetni. Ezenfölül az úgynevezett apró háború még folyvást
tartott a' fels Duna bal partján, hol Giurgewo vár makacs ellenállást
mutatott; Schumna ostroma is csak aug. 31-én kezddött, 's Philippopoli
és Sophia közt állott a' skutari pasának a' Dunától öszszevont hadteste.
Más részrl a' mindenfell szorongatott szultán most kevesebb idegenkevélysége Adrinápoly
séget mutatott Oroszország kivánatai iránt
bukása által megtöretvén, többet bizott Miklós császárnak személyes
nagylelkségében mint a' távol európai hatalmak bizonytalan pártolásában. Ellenben a' porosz király lényegesen elmozditá a' békealkudozást,
megbizván Müffling tábornokot tenné bizonyossá a' portát a' császárnak
változatlan békehajlamáról, 's ezáltal venné reá, hogy haladék nélkül
meghatalmazottakat rendeljen az orosz fhadiszállásra a' békemunkálat
megkezdése végett , melly küldetéssel báró Müffling tábornok Smyrnán
keresztül már aug. 4-én Perába megérkezett, 's azonnal többszöri értekezésbe bocsátkozott a' reis-effendivel és Anglia 's Francziaország követeivel, miáltal a' béke megkötése az orosz nyilatkozvány föltételeire és
békeszerzdvény (London, 1827. jul. 6.) elismerésére
a' görögországi
alapítva, elkészíttetett. A' nagyvezér csakhamar parancsot vn, meghatalmazottakat küldeni Diebitsch tábornokhoz a' békealkudozás haladéktalan megkezdésére ; mire az orosz fvezér is aug. 24-én késznek nyilatkozott. Ezután aug. 28. Konstantinápolyból két török meghatalmazott,
Mehmed Zadik effendi defterdár és Abuí Kadir bey ugyszinte négy más
megérkeztek az orosz fhadiszállásra mire a
a' nagyvezér táborából
,

;

,

:

,

,

,

,

fvezér tüstént valamenynyi seregeit megállitá. Ez nagy hatással volt a'
csend fentartására a' fvárosban hol az oroszok elnyomulása iszonyú
,

rémülést, általános forrongást és veszélyes lázongást gerjesztett. Az
orosz császári meghatalmazottak u. m. gr. Pahlen Frigyes titkos tanácsos és gróf Orloff Elek tábornok-segéd megérkezése után a' conferentiák sept. 1-én Adrinápolyban megnyittattak. A' jegyzkönyvet báró
Brunoff vezette. Báró Müffling ekkép megbízatását végezvén, miután a'
olly kitüntetés , mellyre
által magán-audientián fogadtatott
nagyúr
1
b:
ritkán van példa,
sept. 5-én egy sardiniai kereskedhajón útnak indult
Genua felé.
E' közben már sept. 4-én aláirtak a' török meghatalmazottak a' békeelzvényeket, csak a' kárpótlást tárgyazó pont talált még
nehézségekre , mellyek elhárítása végett Boyer porosz követ sokáig
,

,

—

—

—

,

Adrinápoly.

16

vonakodva bár, nehogy mint közbenjáró látszassék föllépni, de mégis
utóbb maga a' nagyúr írásbeli felszólításának
az angol és franczia
követek kérésének engedve, 11 -én az orosz fhadiszállásra Adrinápolyba
megérkezett, hol az orosz fvezér által megelz szívességgel fogadtatott.
Miután Roycr kiiwt a* török meghatalmazottaknak eléjökbe terjeszt.
milly szükséges legyen, urok parancsához képest, az orosz császár akaratára hajolniok, ezek végre felhagytak vonakodásukkal, és sept. 14-én
a' békekötés Oroszország és a' porta közt aláíratott
és sept. 2G-án Konstantinápolyban megersíttetett. Ezen az akjennani szerzdésen alapult
békének föltételei magokban foglalák mind azon kérdéseket, mellyek 1812.
óta keleten tárgyaltattak. Oroszország gondoskodott ebben Moldva és
Oláhország sorsáról, mellv fejedelemségek gyakran egyes pasák szeszélyétl függitek és hrtsorsosinak a' szerbeknek, függetlenebb helyzetet biztosított megalapítá Görögországnak, az európai fölvilágosodás
ezen bölcsjének, politikai lételét; megnyitá minden nemzeteknek a' szabad hajózást a' Bosporus és Dardanellák közt meggátlá az európai
Törökország határain felállított vesztegintézetek által a' ragályok könynyü
terjedését, önmaga számára pedig véghetleu kereskedelmi katonai és
'fi

,

,

,

;

;

.

elnyöket nyert.
A' békeszerzdés 16 ezikkében ugyanis lényegesen a' következk foglaltatnak
Oroszország viszszaadta a' portának Moldvát és Oláhországot,
mind azon helyek- és kerületekkel együtt mik Bolgárország- és Rumeliában az oroszok által elfoglaltattak; a' Pruth vize képezé ezentúl mindkét birodalom határát, ugy hogy az e' folyam áo-aí által alakított szigetek
Oroszország birtokában maradnának a' jobb dunapart a' porta birtokában maradván szabad hajózás engedtetvén mindazáltal az orosz és török
kereskedhajóknak egyaránt az egész Dunán egyszersmind a' jobb part
politikai

:

,

,

,

.

két óra járásnyi távolságra

folyamtól lakatlan hagyatván. Ázsiában az
orosz és török tartományok közt pontos határvonal húzatott, mellynek
déli részén minden a' portáé
éjszak-, kelet-, és uyugoti részéri pedig
a"

.

minden Oroszországé maradt; minek következtében

a'

porta viszszakapá

egy részét Akhalzik pasaságnak, Kars, Bajazet és Krzerum egész pasaságokkal együtt Oroszország megtartá Anapa, Poti Akhalzik, Azehour
és Akhalkalaki várakat. Továbbá :;/ akjennani szerzdés, a' Szerviától
elszakított 's ezen országnak viszszaadandó hat kerületre nézve a' porta
által pontosan és tüstint teljesítend vala. Az oroszok kereskedési szabadsága különösen a' 7-dik ezikk által az egész török birodalomra kiterjesztetik, a' szabad hajózás a' Dardanellákon keresztül is világosan kiköttetvén a' portával barátságban lev minden hatalmasság számára. A B.
ezikk szerint a' porta tartozott a' rendszabályai altul L806. óta megkárosított orosz kereskedelmi kainak 18 hónap alatt 1,500,000 darab hollandi
aranyat kárpótlásul,
ezenfölül bizonyos még meghatározandó pénzmenynyiségel Oroszországnak hadi költségek fejében fizetni. Görögön
politikai lételét a' 10. ozikkben föltétlenül eleméré a' porta. Végre mindkét részrl közbocsánat lön hirdetve, 18 hónap engedtetvén alattvalóiknak, mellv határid alatt vag\ ónostul Bzabadon kiköltözhetnének. A' hadi
foglyok mindjárt a' megersítés után váltság nélkül mindnyájai] szabadon
bocsáttattak.
Az ugyancsak sept. U-én aláirt lation eztkkek Mohhá.
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Adresse,

Oláhország közigazgatásának az akjermani szerzdés szerintinél tartósabb megalapítását illeték. Azok szerint most már mindkét fejdelemség
hoszpodárai nem többé hét évre, hanem élethoszszig valának kinevezend^
a' beligazgatásban
csak saját divánjok hivatván tanácsul a' szomszél
török parancsnok beavatkozása nélkül. A' Duna völgye választja el minda' porta pedig minden ersített
két fejedelemséget a' török birtoktól
pontot elhagy a' baldunaparton, hol török alattvalóknak letelepedni
tiltatván, a' már letelepültek tartoznak földbirtokukat 18 hónap alatt
benszülötteknek eladni. A' dunaszigeteken és bárhol másutt is felállítandó vesztegintézetek számára különös rök alkalmazandók; egyszersmind a' portának le kellé mondani azon jogáról miszerint addig dunamelléki várait és a' fvárost a' fejedelemségekbl éleimezLeté 's vármunkákra kény szeritett napszámokat használhatott. Ellenben a' fej dele mségek tartoznak az évi adón kivül a' portának bizonyos még meghatározandó pénzkárpótlást fizetni, és az évi adóval egyenl Öszszeget a' hoszpodárok halála-, lemondása- vagy letételekor letenni. Moldva- és Oláhország lakosainak tökéletes kereskedési szabadság engedtetett, és a
portának le kellé mondani a' fizetend adóról két egész évre, az orosz

és

;

,

—

seregek kivonulásától számítva.
A' porta most, miután a' megersíHalil pasát
tések kicserélése oct. 28-án Adrinápolyban megtörtént
"Redschib effendit
rendkivüli nagykövetté nevezé ki Sz.-Pétervárra
követségi tanácsosul mellé rendelvén. Mindketten el is mentek fényes
kisérettel és gazdag ajándékokkal 1829. decemberben Odessán keresztül
Sz.-Pétervárra. A' porta ezáltal néhány föltétel elengedését reményié
eszközölhetni; ámde csupán a' hadköltség-megtéritési 10 millió arany
öszszegbl engedtetek el a' portának 3 millió az 1830. máj. 15-én Pétervárott kötött egyezvény következtében. Általában a' békekötés végrehajtása török részrl sok nehézséggel volt öszszekötve. A' skutari pasa,
Mustafa egyesítvén haderejét a' viddini pasáéval, oct. 10-én támadólag
mert 30,000 emberrel Adrinápoly ellen indulni; de Geismar tábornok
által az albániak megveretvén
is elismerte az adrinápolyi békét. Giurgewo átadása nov. 11-én történt meg. Ez volt az els vár, mellyet valaha
a' törökök, béke idején, szerzdés erejénél fogva átadtak. Az oroszok
1829. nov. 20-án hagyták el Adrinápolyt 's csakhamar az egész meghódított tartományt a' Duna jobb partján. E' közben Oroszország a' diplomatikai öszszeköttetést a' portával megújította. Az orosz meghatalmazottak, gróf OrlofF Elek és Butanieff, 1829. dec. 17-én érkeztek Konstantinápolyba; az els rendkivüli küldetéssel és ajándékok átadásával volt
megbizva a' másik pedig a' követségi állomást vévé át a' portánál.
Azóta Oroszország a' divánra gyakorlott korábbi befolyását helyreállította.
M.
Adres&e. Országgylési válaszfelirat a' thrónbeszédre melly Francziaországban rendesen a' kormánypolitika bíráló taglalását szokta magában foglalni a' felett a' többség helyeslését vagy roszalását kimondani,
Angliában pedig inkább
's így a' ministerium élete felett pálezát törni
Francziaországbain
csak általánosságban marad 's kevés jelentség.
's ott
hol a' franczia parlamenti formák követtetnek, az adresse feletti
vita szokott fkép a' pártok küzdelmi tere 's erejöknek mérüje lenni,
,
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Az utóbbi magyar országgyléi, ii rendesen igen
és érdekes.
seken iSj mióta a' parlamenti formák utáni törekvés jobban kifejlett, szokásig jött a' franczis modorú adress, melly a' kormány öszszes politikájára
h.
's a' nemzet hangulatára 's vágyaira kiterjeszkedik.
A' philosophiának ez ága
Aesthetica fejldése a' Legújabb idben.
körül fleg a' németeknek van érdeme. A' többi mvelt népek lényegesen
mosl is azon ponton állanak, mellyen a' németek Eberhard aesthetikai
leveleiben, Batteux átdolgozásában Kamlertl és Sulzernek „szépmvészeti theoriájában" rég túlhaladtak. Az aesthetica azon állásában a' szépnek, felségesnek, 'sat. fogalmai csak defináltatnak , sajátszer levezetés
nélkül, 's az egyes mvészetek inkább egyenkint, mint öszszefggésben
Németországon fleg Austriában maradt meg ezen kültárgyaltattak.
sségen kapó modor. Jeittele „Aestheticai lexicona" (Bécs 1835) a' legjobb, mi ez irányban világot látott. A' Kant-Schiller és Schelling-Solgerféle tárgyalási mód szinte még sok munkában tenyészik, minthogy Kant
és Schelling rendszere Németország fleg éjszaki részében a' nemzet vérébe ment, és Schiller bájos eladása épen olly vonzó mint Solger elmélete Tieekben ékesszóló 's buzgó védre talált. Ezen iskolához tartoznak Fries és Bobrik aestheticai munkái. Bobrik (Zürich 1834) könyve
azon részeiben, hol az aestheticai a' psychologicumot érinti legbecsesebb,
különben az ügyet nem igen mozdítá el. — A' másik irány körébe tara' két
tozik LommatzschK. munkája,, az ideál tudománya' (Berlinl835);
irány öszszezavarásának bélyegét viseli Webcr Ernst Vilmos aestheticája
Valódi elmenetelre mutatnak Trahndorff,
(Darmstadt, 1834 5).
munkái. Trahndorff aestheticája (Berlin 2 köt.
AYeisse és Hegel e'
1827) ugyan ollykor emészthetlen abstract okoskodásokba megy át, de
nagybecsk azon vizsgálatok, mellyeket a' plasticus mvészet technicai
része, 's a' zene és mimica elméletét illetleg tett közre.
Weisse aestheticája (Lipcse 2. köt. 1830) ezen írónak legjelesb mve, mellyben,
némelly homályos fogalmak mellett a' rútnak fogalmát mély tudományossággal fejti ki, 's mint organicus elemet állítja fel az aestheticában,
az ideál tudományát pedig
is Hegeikint
inkább csak történeti szempontból fogja fel megkülönböztetvén az antikot regényest és a' modernt.
Hegel aesthetieáját halála után adta ki sok gonddal 's ügyszeretettel
hátramaradt irataiból Hotho II. protéssor (Berlin, 1835). Még nem jelent
meg aesthetica mellynek anynyira sikerült volna a' speculatio mélységével sokoldalú szemlélet gazdagságát 's élénk nyelv festiségét öszszekötni.
Mérhetlen becse abban fekszik, hogy a' fogalmakat igen élesen határozza
meg, 's azokat az egész világtörténeten 's egyes mvészeti ágakon rop'a
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pant tudományossággal vezeti keresztül. Ezen történeti átnézet mindennél jelesebb, a' mi e* nemben ekkorig megjelent. A' speculativumot nem
emelte ki önállókig, hanem többnyire öszszeolvasztja a' történetivel. Izlés<
Jelenleg az aestheticai mez
aagyszer.
kérWeisse és Hegel által megpendített problémák körül
forognak. A' mi ezentúl Keyserlingk, Steckling, Nüsslein, Fioker, Guttermann s egyebektl megjelent
nem nagyon mozdítja el a' tudomány
fejlését.
lviige A. azonban ,,Neue \'orschiile der Aest het ik" e/.inui
kajában (Halle, L837) igyekezett Weisse definitióit részint bvltni,

mindenben

tiszta és

t
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dései leginkább
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részint igazítni , s különösen a' comicumnak árnyéklatait sok új és szerencsésen választott példával világosítá. Hasonló kísérletet tett Vischer
a' „felségesrl és comicumról" írt. munkájában (Stuttgart, 1837.
Ide
amaz a' tragicum eszméjét
tartoznak még Bohtz és Krause munkái
ezt Leutbecher adta ki Göttingben,
tárgyalja (Göttingen
1836)
Kilépve az aesthetica bölcsészeti tárgyalásának körébl,
1837-ben.
egyes mvészetekre nézve anynyi kisebb nagyobb becs monographia jelent meg, hogy itt alig lehet csak a' neveket is felszáinlálni.
"Wendt
A. a' mvészet általános történetét kisértette meg „Ueber die liauptperioden der schncn Künste" czím munkájában (Lipcse, 1831), de a'
zenét kivéve , kevés önálló Ítéletet mutat. Hasonló általános , 's fleg
a? mvészet történetére vonatkozó jelleinek Wienbarg L. „Aesthcticai
táborozásai" (Hamburg, 1834) 's Hotho H. „Vorstudien tr Lében und
Kunst (Stuttgard és Tübingen 1835) melly utóbbi az ujabb német
költészet 's a' régibb németalföldi festészeten kivl névszerint a' zenére
's Mozartra fordított nagy figyelmet, 's bizonyít eredeti felfogást.
Ruge A.
Plató aestheticáját fejtegette (Halle, 1832) Müller Ede pedig a' régi
mvészet terjedelmes történetét dolgozta ki (Breslau, 1834 7, 2 kötetben).
Egyes mvészetekre nézve a' tudományt elmozdító munkák
Seidel Károlytól „Charinomos
Beitrage zur Alig. Theorie und Geschichte der Schnen Künste (Magdeburg
1825 1828, 2 k) , becses
különösen a* rhytmica és orschestica feletti alapos vizsgálatok miatt
Stieglitztl az építészet általános története (Nürnberg 1837) Kugler
Ferecztl ,, Ueber die Polvchromie der griechischen Architectur und
Sculptur und ihre Grauzen" (Berlin, 1835), Feuerbach Auselmtl „der
vatikanische Apolló" (Nürnberg, 1833); Rumohrtól Italienische Forschungen (Berlin 1826—31, 3 kötet), melly különösen az olasz festészet bySchnaasetl „Niederlándische Briefe (Stuttzanti alapját világosítja fel
gart 1834), melly a' németalföldi iskolák eredetét 's ágazatait vizsgálja
Kapptól Italien (Berlin, 1837).
Az utazásnak gyorsasága 's könynyüsége és a' szép mvek óriási öszpontosítása által a saját szemlélet, hasonlítás 's megítélés végtelenül el van segítve, 'a a' régi korlátolt felfogásnak tág kapu nyitva. -- Névszerint a' zenemvészet is új szárnyakra
kelt. A' népdalok 's egyházi zene tanulmánya az úgynevezett „Kammerstyl" mellett helyet foglalt. Hand, Thibaut és Winterfeld munkái e' térre
tartoznak.
Hasonló jelenetet mutat a' költészet. A' niult század végéig
egészen csak az antik fogalmakra alapúit költészet divatozott , azóta a'
költi világ három nagy elemmel bvült 's ezek : a' népköltészet tanulmánya 's a' középkori és keleti költészet. Ezáltal sok elítélet , sok hibás
st gyermekes fogalom megsemmisült, 's a' költészetnek némelly szokásosan magasztalt mveirl a' vélemény megváltozott. Rosenkranz K.
„Handbuch einer alig. Gesch. derPoesie" (Halle, 1832 3, 3 kötet) ide
tartozó nevezetes munka , melly megkísérti a' költészetet minden ethnographiai különbségeiben , általános alakulása haladásaiban , 's folytonos
tekintettel a' népi és mvészi költészet közötti különbségre , terjeszteni
el
bár a' kivitel még hiányos 's egyes részeiben csupa compilatio.
A' költészeti eritica ujabb idben magasan jár 's igen becses és eredeti
monographiák gyakori jelenetek ; mindezekben már új költészeti élet rej-
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mslly csak

a'

megszülemlés pillanatára vár, hogy

sábol positiv alakban merüljön

Journalok chao-

a'

fel.
1

Hazánkban Schedius Lajosnak, a in. k. egyetemnél aesthetioa közoktatójának nem magyar nyelv munkáin kivid, aesthetieai kísérletek
Ide
leginkább a' különböz röp- és folyóiratokban vannak elhintve.
tartoznak Bajza Kritieai lapjai, az Athenaeuin társának, a' Figyelmeznek számos értekezései az Irodalmi Areopag 2 füzete az Életképeket
kisér „Irodalmi Ellenr" 's fleg a' Kisfaludy-társaság által 1847. elején
megindított de fájdalom csakhamar megsznt „Magyar Szépirodalmi
Az aesthetieai fogalmaknak 's ízlésnek hazánkba átültetése
Szemle".
melly aesthetieai
körül legtöbb érdeme van a' Kisfaludy-társaságnak

—

,

,

—

,

páljairatokra kitett díjai 's e' téreni fordíttatásai által feladatának, ereje
csekélységéhez képest, igen buzgón felelt meg. A' magyar Szépirodalmi
tárgyául tüzetett ki a' szépirodalom és szépmütan elmélete
Szemlének
's története. Ugyanezen társaság eszközlésére látott világot az egyetlen
nem fordított munka melly e téren magyar nyelven megjelent,
önálló
u. m. a'„Szépészet alapvonalai" GregussAkos szarvasi oktatótól, (Budapest, 1849) mert ekkorig e' tudományt, eredeti dolgozatban, csak Purgstaller vázlatos öszszeállitásában bírtuk mint philosophiai kézi könyve
A' Magyar Népdalok kiadója Erdélyi János úgy Henszlegy részét.
ez.
(1. bv. m. irod.)
mann Imre e' meznek nagy remény miveli.
Afghanistan. Lásd Keleti India.
mérföldet tartalAfrika. Ezen tömérdek nagyságú, közel 600,000
e' roppant félsziget, melly
mazó földrész, 100—110 millió népességgel,
a n 1_69° és d. sz. 34° közt. egész a' 37° 30' é. sz.-ig fekszik, 's a'suezi
ezen
földszorulat által függ öszsze az ó világ többi szárazföldével
évezredek óta bámult ma is nagy részben ismeretlen csudaország, melly nek izzó homokában anynyi áldozata nyugszik a' legnemesebb tudvágynak,
eleitl fogva minden mvelt népek szemeit magára vonta és a' legbölcsebb férfiak buvárszellemét valamint a' legmerészebbek bátorságát fólingerlette. Ámde, habár ugy szólván csak egy arasznyi tenger (Gibral-
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tárnál alig 2y 2 rnfd. széles) választja el e' földrészt Európától mégiscsak
küls körrajzai ismeretesek. Belsejét sötét fátyol födi mellyet kevesen
mertek föllebbenteni még kevesebbeknek sikerült pedig, a' látottakat
legfáradhatlanabb 's legmerészebb utazók
élve az élk között elbeszélni
többnyire vagy a' barbár csordák gyilkának, vagy az éghajlat dühének
esvén áldozatul. Mégis az utósó évtized sokban földerítette a' titokteljes
homályt melly Afrika belsejét takará 's a' földrészt közelebbi érintke,

,

;

,

,

—

A' Közhasznú Ismeretek Tárában
zésbe hozá az európai polgárisodással.
átAfrikáról elmondottakhoz kiegészítésül még némellyeket csatolván
megyünk annak Európáhozi ujabb viszonyára. —Afrika alakja már maga
a' tömeg nagyságából
ollyan mint egy tag nélküli törzs tengerpartja
képest, igen csekély, 's minden földrészek közt ez a' legzárkozot tahit,
s a' közlekedést legnehezebben enged. Nincsenek
kiugró félszigetei,
bemetsz tengeröblei kikötül alkalmas belyei, mellyek a' külföldit osa
lógassák, 's a' belföldiben vágyat ébreszszenek a' tengertúli távolságba.
Ismert hegyei : a' nagj és ki- Atlás, amaz inkább délhez emez pedig
inkább a' partmellékhez közeledve. A' nilusvidéket két nagy hegylános,
,
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,

,
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Afrika,

keleten t. i. az arábiai (Mokattam) nyugaton a' libyai hegység zárja be.
E' két vonal egyesülése után emelkedik a' Gibbel Heikel Masur (a' festett
templom hegye), Gibbel Addeheb (aranyhegy), Gibbel al-Komr (holdhegy), mellynek ftörzsöke a' hoszszaság 50° alatt látszik feküdni. A'
keleti partmelléken éjszakról délre nyúló hegyvonalok Lupata és Spina
mundi (világ háta) neveket viselnek. Egészen délszakon találtatnak a'
havasok, a' Magaaga vagy vashegyek 'stb, mellyek mindnyájan inkább
vagy kevesbbé a' Jóreményfokig terjesztik ki ágaikat , melly utóbbin
A' folyamok
kivül még keleten a' gardafui hegyfok tnik ki leginkább.
hajdankorban és mai világban egyaránt híres
közül mindenek eltt az
Nílus érdemli figyelmünket. Nyugati ága Bahr-el-Abiad (fehér folyam),
melly a' Holdhegy sok forrásából ered Golfeiánál Schillucktól éjszakra
egyesül a' Bahr-el-Azrek folyammal. E' két fág egyesülése után a' Nílus,
több zuhatagot képezve, az éjsz. szél. 16 30°-tól egy mederben tovább
foly Batu el- Bakaráig, hol ismét két ágra oszlik, mellyek közül az éjszaknyugati Rozette mellett a' középtengerbe ömlik, míg a' nagyobbik ág
csak Damiettenél éri azt el. Ez utón elébb is a' tág pusztát (Nubiát) taA*
lálja, azután pedig Syene mellett a' termékeny nilusvölgybe lép.
Senegal Madingótól eredve magába fogadja a' Bafing (fekete folyam),
Ivokora (veszélyfolyam) és Faleme (aranyfolyam) nev vizeket
aztán
több ágakra oszlik melfyeknek legszélesbike Saint-Louisnál dél felé a'
világtengerbe siet.
A' Gambia, mellynek forrása 20 geogr. mérföldnyi
távolságra fekszik nyugaton a' Seuegalétól St. -James ersségen alól hat
órányi szélességben az atlanti tengerbe foly. A' Rio Grandé Trembo országban eredve, Dungo vagyDunso név alatt meszszemorajló nagy vízesésekben a' határhegyek lánczán át a' Sierra-Leone felé rohan. A' Niger
vagy Dscholiba (az az nagy víz a' négereknél Quorra nevet is visel)
ezen rejtélyes folyam Mungo Park adata szerint Sankari táján a' Loma
hegyen, az é. sz. 11° alatt, ered ollyformán, mint a' Nílus Abyssiniában.
Timbuktunál elhaladván e' várostól délkeletre NyfFe irányában foly,
aztán délnek 's délnyugatnak fordulva végre a' benini tengeröbölbe ömlik.
A' Zaire az egyenlíttl délszakra Aquilunda tóból Barbola név alatt
ered, a' Vambre és Bancaor folyamokkal egyesül, a' sundi zuhatagot
képezi és Congo név alatt az aethiopai tengerbe Ömlik valamint a' Coanza is. Afrika délszaki részében leghatalmasabb folyama' 70 évvel ezeltt
még csaknem egészen ismeretlen Oranje mellyet Gordon 1777-ben talált
fel elször. Ered pedig a' bosjesmannok keleti határszélén
aztán négy
folyammal egyesülve, a' délkör alatt már olly széles, mint a' Themse
Londonnál azután Pellából nyugat felé folyván a' homokban vész el,
mieltt a' tengerpartot elérné. A' keleti partinelléken legnevezetesb a'
Zambosa vagy Cuama melly négy torkolatban egyesül a' mozainbiquei
csatornával. Tovább éjszakra a' Coavo és Quilimanei találtatnak. Afrika
folyói általában nem alkalmasok a' népek \s álladalmak fejlesztésére
vagy
a' homokban nyom nélkül enyésznek el, vagy rövid, sebes folyók, tele
zuhatagokkal. Nagy részint csak a' földabroszon léteznek
és szabályozatlan
változó folyásuk csak gyanittatik.
Tavakban Afrika szegény.
Belsejében említtetnek a' Tsaad (200 angol mértföldnyi hosszú) és Aquilunda , a' Dibbi vagy Dembea tó Timbuktunál onnan keletre a' Bahr
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Afrika majd egészen a' forró égalj ban
el-Sudan, Grirrigi, Maragasi stb.
feküdvén, csak két é\ szakot ismer a' szárazat, vagyis nyarat, és a nedvagyis belet. Az egyenlít éjszaki részén az eszés ideje csakhamar
vesel
a' mi tavaszi éjnápegyenünk után, a' száraz id pedig csakhamar a' mi
szi éjnápegyenünk után áll be mi az egyenlít délszakán megfordítva,
van. Rendkívüli hség, kivált az Atlás és a' Hottentotok országa közt,
fjelleme az éghajlatnak. Afrika belsejébl kapja a' légkör azon éget,
melly majd Samum (méreg, arab szó), majd
fojtó és kiszárító jellemet
Chamsin (Egyiptomban) majd Harmattan vagy Tornados név alatt fordul el. Gyengébb állapotban ezen szélfolyam déli Spanyolországot is
Olaszhont, hol Sirocco a' neve.
Sehol
eléri, hol Solano, és alsó
sem találtatnak olly roppant homokpuszták, mint Afrikában mellyekközt
legnagyobb Sahara, e' valódi homoktenger ; ugyanis az é. sz. 15 30°
:

i
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:

közt több mint 200 geogr. mérf. szélességben 's imitt-amott még nagyobb
hoszszaságban terjed el kelettl nyugatra és több mint 50,000 \_j mfd.
területet foglal magában, hol a' legkisebb nyoma sincs a' növényzetnek,
és kihalt fólszinével, izzó párájával 's forró homokával már az örök egyformaság miatt borzasztó kinézése van. Leginkább ez által különbözik
ettl a' nagy libyai puszta melly éjszakkeleti szögletével két napi járásra
kezddik Katiira várostól rajta ugyanis több helyütt nem csak nyomai
találtatnak a' növényzetnek, hanem számos oázok az az termékeny tájak
is léteznek, péld. a' nagy vagy déli oáz, El Wah el-Kebir, melly thebai
oáznak is hivatik , 24 órányi hosszú és 3 4 ór. széles; arabok lakják,
kik egy seheik alatt állanak. Siwah, Jupiter Ammon híres oáza, 14
rétek-,
napi járás egyenes irányban Alexandriától. A' gabonaföldeknarancsfák- és árnyékos pálmaligetektl fedett oáz közepén emelkedik
egy sziklatömegen várilag a' fhely Siwah, melly körül öt falu fekszik,
nyugtalan, veszeked araboktól lakva. A' házak épületkövei a' thebai
pogány templomokból szedvék mellyeknek terjedelmes romjai még most
hajdani nagyságát. Mindenütt vannak nyomai
is hirdetik Ammónium
,

,

;

,

—

,

,

mumiamaradványokkal telt régi katakombák- vagy sírboltoknak. Agably,
Tuat,Augila, Fezzan 's több más nagy és híres oázok. Ezek a' homoktenger karavánjainak kiköthelyei, és az oázok lakosi vagy vendégfogadósai a' megérkezknek vagy kalauzok vagy tulajdonosai azon áru,

,

czikkeknek, mellyek ez utón Ázsiából ide egész Senegalig 's innen az új
világig forgalomba jutnak. A' puszta azon része, hol oázok nincsenek,
a' természet els vajúdásának iszonyú képét viseli; mint nyúzott váz, csak
meztelen csontokat mutat izzó kebelén nem csak egyesek, hanem egész
;

karavánok lclték'halálukat 's a' homoktenger htlenségérl elszórt holttetemek 's csontok egész halmai tesznek bizonyságot.
Két emberfaj lakja fleg Afrikát a' kaukázusi éjszakon, és az aethiokabypiai, vagy szerecsen, Afrika belsejében és délszakon. Osilakosok
lok vagy berberek, koptok (a' régi egyptusiaknak görögökkel és arabokkal vegyült ivadékai), aethiopiak (törzsrokonai a' koptoknak), négearabok, mórok, habesrek, kafferek, hottentotok, és a' bevándorlottak
siniak, törökök zsidók és európaiak vagy frankok, ezek közt jelesül
brittok
franeziák
spanyolok
portugálok
németalföldiek ÓS dánok
Nyelvökre nézve éjszaki Afrikalakosai, mint berberek ésguanchok, külön
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Középafrikában a' népek ó és új kopt,
böznek, sokféle szóejtéssel.
amharai 's több ismeretlen nyelveken beszélnek valamint nyugaton is hol legkedvesb hangzású a' fulahnyelv melly már azáltal is
nevezetes hogy valamenynyi néger nyelv közül legelször ezen nyomattak számos keresztyén hitkönyvek (a' „Society for missions to Afrika
and the East" által) a' keresztyén vallás terjesztésére vagy legalább
ellenhatásul az Izlámnak. Valamint e' földrész déli csúcsán a' beetjuanok,
korának, damarák, namaquák 's a' t. teszik a' hottentotok tulaj donképi
törzsnépét, úgy mind ezen fajoknak külön nyelvök van, melly azon mértékben változik, a' mint közelebb laknak a' kafferekhez vagy az európai
gyarmatokhoz. Afrikának valódi benszülött lakosai fleg a' fekete négerek,
kiknek bölcseje Sudán és Nigritia. Leghíresebb fajaik a' karcsú Jalosok
a' Fulahk, Felatáhk, 's a' baromi vad
a' Senegal mellett, a' Mandingók
A' bels felföld népfajai névrl sem ismeretesek, csak borAshantik.
zasztó vadságuk hire fagyasztja a' vért. Apák megeszik gyermekeiket, 's
aethiopi

,

,

,

,

,

,
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:
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—

gyermekek a' szülknek alig megholt tetemeit.
A' nép nagy tömege
Afrikában buta fetischimádó. Az Izlám egész éjszakon 's mélyen Afrika
belsejében el van terjedve. A' keresztyén vallást a' koptok követik a' Nílus fölvidékén kik a' legtöbb keleti hitfelekezetekkel megegyeznek. A'
habessiniak pedig monophisiták. Azonban a' keresztyénség csak igen tisztátalan alakban vad babonákkal keverve fordul el.
Csak kevés helyen
találtatnak római-catholicus keresztyének de a' Jóreményfokon a' keleti
és nyugati egyház minden vallástételének léteznek követi.
Rendi különbség mint Európában , nincs. Itt csak parancsolok és engedelmeskedk vannak amazok zsarnokok ezek rabszolgák. A' torz fetischimádással, melly kígyót, kakast, gyíkot, tigrist, krokodilt emel oltárra 's emberáldozatokban gyönyörködik öszhangzásban van az erkölcsiség 's társadalmi szokás. A' harczos Gallasok kiteszik gyermekeiket
a' Madekassok megfojtják a' hibás testeket Gvineában rabszolgák leölése ékesíti a' hatalmasok ünnepeit ; Lagosban fiatal leányt vonnak karóba az
istenség tiszteletére a' királyok sírjain százak konczoltatnak le.
A'
ínég alacsonyabb helyzetben van mint a' keleti serailokban ; a' soknejség általános 's az aszszony nem egyéb mint munkára szoktatott kétlábú állat 's a' faj szaporításának eszköze. Az ashantik királyának több
mint 3000 neje van, 's övé az ország minden aszszonya, kiket csak bizonyos árért ad el másoknak. 50 100 gyermekkel biró családatya nem
ritka tünemény.
Az ember története itt igen csekély különféleséget
mutat fel családja állodalma és vallása körében. Afrika terén csak
undok kényuraság van pompátlanabb mint keleten de véresebb és rémítbb. Gvineában vannak fejedelmek, kik palotáikat embercsontokkal
ékesítik. A' lakosok
planétánk legerteljesb emberfaja
még most is
ezrenkint hagyják magokat részint királyaik ünnepein és sírjain lekonczoltatní, részint mind vad állatok, elfogatni, nyilvánosan áruitatni 's a'
leggyalázatosabb rabszolgaságba hurczoltatni. Harmadfél száz év alatt a'
keresztyén és nemkeresztyén barbárok kincsvágya a' legersb emberek
közül több mint 40 milliót igavonó marha gyanánt adott 's vitt el idegen
tájakra. Az atyák eladják gyermekeiket a' néger királyok legfbb jövedelme alattvalóik eladása.
Vj k. hm Tár. I. kút,
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Afrikának mind természeti, éghajlati, mind erkölcsi 's társadalmi állapota egyaránt gátul szolgálnak ezen titoktcljes földrész kiismerésében.
A.' mi Xristoteles korában huszonkét évszázad eltt igaz volt, hogy t. i.
Afrikából mindig valami újat várhatni, most is épen olly igaz.
Európa, melly ekkorig a' többi világrészek gyámságát magára szokta
\ állalni, egyikre sem pazarlott anynyi áldozatot, mint Afrikára, hol anynyi
nemes emberélet veszett. Ekkorig azonban csak kevés sikerrel forditák
e« T ész nemzetek e' czélra ama három világkormány zó ert, a' gyzedelmes foglalás kardját a' pénzt s kereskedést és a' szó szellemi hatalmát.
Századok óta táboroznak Európa nemzetei mintegy lesben , a' partokon

—
—

,

,

egyes pontokat bírhatnak, de Afrika rejtélyes magvát fel nem törhetik.
Végtelen embersokaság ömlik el e' titkos világrész bels méhébl,
Mert a' ter's
e' rajok eredeti forrása mostanig is felfedezetlen.
mészet nehézségein kivül a' népek rablóvágyai 's kegyetlensége csakTinibuktu Djinne Kuka a' kanem lehetlenné teszik a' közeledést.
ravánok czéljai mellyek a' partokról jnek Ásia 's Európa áruit elcse-

—

—

,

,

,

rélni.

Murzuk Fessanban

és

Köbbe Darfurban

a'

pusztai homoktenger

legéjszakibb kereskedési pontjai. Legújabb idben támadt fel Augilah
kereskedési életre 's lépett Sus Marocco helyébe melly mint Fez éjszakon és Füri keleten kereskedelmi fokhelylyé ln Afrika déli 's éjszaki része közt.
A' Nilus mellékén Kahira a' közvetit piacz. De általában évezredek óta alig van valamelly változás. A' teve , a' puszták hajója, most is mint legrégiebb korban , lassan halad a' karavánnal, egyHlyen a' belkereskedés állapota,
azon utón , egyazon árukat emelve.
tengeri kereskedése pedig alig létezik ; a' barbareskek 's Mehemed Ali
,

—

,

,

,

—

építmesterek müvei. Tudomány 's mesterség természetesen
ismeretlen e' viszonyok közt ; könyvet , hírlapot, irodalmat (kivévén az
arabokét éjszaki Afrikában , 's Egyptust) egész Afrika nem ismer. Egy
európai iró sincs afrikai nyelvre forditva. Az izlés torz , a' képzeldés elkorcsúlt. A' legközönségesb kézmüvek is ismeretlenek
'a ha némelly irók az
afrikaiak müveirl beszélnek csak egyesek ügyességét értik némelly egyes
tárgyakra nézve. Itt-ott majomszerü utánzás nyomait lelhetni. A' marhatenyésztés és földmvelés sem terjed a' legsürgsb szükség kielégítésén
túl
's itt csak a' beduinek paripái 's a' teve tesznek némi kivételt.
Afrikának e' vigasztalan állapotán ügyekszik ugyan lassankint segiteni az európai szellem , de ekkorig kevés sikerrel.
Említni kell itt a'
gyarmatosítást, a' rabszolgakereskcdés elleni rendszabályokat a' missionáriusokat, fleg a' londoni ,, afrikai társaság" áldozatait. De a' gyarmatok, kivévén a' caplandit, melly ügyes angol kezekben van, nemigen
jól tenyésznek ; a' rabszolgakereskedés portugál, spanyol, st franozia
és amerikai kalózok által titokban még folyvást zetik
"s a' jótékony
rendszabályok kijátszatnak a' missiók és utazók többnyire elvesznek.
Libéria zen philanthropicus növényház a' négerek számára, csak igen
sovány sikert mutathat fel.
Fkép három pontja van Afrikának, melly
Európával szabályozott viszonyban áll, Egyptus, Algier és a' Cap továbbá a' Néger folyónak, Afrika ezen életerének, Lander által L8Í7-ben
feltalált torkolatja azon pont, melly reményekre jogosít, bgj a/ európai
civilisatio egykor behathat Afrika belsejébe. - Közvélemény volt
hogy
hajói európai

,
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Mehemed
idszaka

Egyptus újjászületett jóllétének 's hatalmának
gazdag told ki van szíva 's elertlenítve Mehemed Ali
Algírban éjszaki Afrika újjáhódítási vágya által.

Ali uralkodása

de
despotismusa
,

a'

—

's

születésének csirája rejlik ; a' íranczia kormány tapintatlansága 's hibái
daczára az elbb ideiglenesnek látszó európai uraság lassankint megszilárdul, a' nomádfajok hatalma megtörik, a' rabló rendszer enged a' törAz eredetileg hollandi gyarmat Capban most is
vényes állapotnak.
Hollandé a' nép rokonszenve azonban az angol kormány bölcs gondoskodása, a' terjed jóllét lassankint megnyerik a" kedélyeket, 's kár, hogy
a' kafferekkel 1834. óta folyó ellenségeskedés megzavarta a' békés kifej(lásd Algir
Capland Libéria, rabszolgakereskedés).
lést.
Elszámláljuk még e' helyen az európai nemzetek afrikai gyarmatait.
Az angoloknak legfontosb gyarmata Afrikában a' Jóreménység foka
(Capland) 120,000 négysz. angol mérföldön körülbcll ugyananynyi lakos-

—

,

—

,

,

—

továobá St. Heléna szigete Portandik kiköt Senegambiától éjJames vár a' Gambia folyó torkánál, Freetown kiköt SierraLeoneben, Cap-Coast-Castle fels Gvineában, Fernando de Po sziget
elbb Isle de Francé 14,000 fehér 's
alsó Gvineában
Mauritius sziget
60000 fekete lakossal.
A' portugallokéi az azori szigetek 140 ezer
lakossal, Madera és Portó Santo 105,000 lakossal a' zöldfoki szigetek
sal

,

;

szakra, St.

;

,

—

;

Tamás szigete 15000 lakossal, a' szárazföldön és
pedig a' nyugoti parton Cochu város St. Domingo folyó torkolatánál,
Glegoa vár fels Gvineában Congo városa alsó Gvineában 40 ezer lakossal
35000

lakossal

Szent.

,

,

22 uradalommal Angola és Berquela királyságok feletti furaság, hol
több várral birnak ; a' keleti parton Coavo vár Quiloa királyságban és
Mozambik szigete 's városa. A' spanyolok a' 180 ezer lakossal biró Canári
szigeten kivül Principe és Annobon szigeteketbirjáka'fels gvineai parton a' titkos rabszolgakereskedés bnös tanyáit 's Tangert és Ceuta
Francziaország Algíron kivül Senegal
várat Gibraltárral szemközt.
szigetet és St. Louis várat bírja Senegambiában , továbbá Gorce szigetet
Senegambia partján 's néhány várat Fidahországban fels Gvineában;
a' nyugoti parton pedig Bourbon szigetet 15000 fehér, mintegy 5000
Dániáé fels Gvinea partján
szabad és 50000 rab fekete lakossal.
Christiansburg vár Afra országban, Friedensburg Prinzenburg, Knigstein gyarmatokkal.
Holland tizenegy várat bír fels Gvinea partján,
mellyek közt Elmina a' fhely 's a' kormányzó lakhelye 's ezek oltalma
alatt hat gyarmatot.
M.
Afzelius , neve egy svéd tudós családnak. 1) Ádám született nyugoti
Göthlandban Larfban 1750. oct. 8., megholt 1837. jan. 30. Linné utolsó
tanítványa. Az upsalai egyetemnél tanár , késbb mint természetvizsgáló
Afrikába Sierra-Leone angol gyarmatba utazott, onnét viszszajvén Londonban követségi titkár lett. Mint iró több természethistóriai munkák és
Linné életirásának kiadása által ismeretes. 2) János amannak testvére,
született 1753.
megholt 1837. május 20. Az upsalai egyetemnél vegytan tanára 's az „acidum formicarum" feltalálója. 3) Pehr szinte amazok
testvére, született 1760. szinte tanár az upsalai egyetemnél 's a' leghíresebb svéd orvosok egyike. 4) Anders Erik a' fenebbiek rokona, 1818 21-ig
Aboban törvénytudomány tanítója. Politicai gondolkodása miatt 1831. az
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Ágostai.

Ágassiz.

az országból kitiltatott. 5) Arvid Ag. szül. 1785.
mint költ, nyelvbuvér ós népdalok kiadója ismeretes. 1N40. óta Svédország történetírásával foglalkozik , alapítva néphaV.
gyományokra (Svenska folketa sagohafder).

orosz

kormány

által

enköpingi lelkész

;

,

Agassiz (Lajos)

a'

legkitnbb

természetvizsgálók egyike, szül. 1807.

Schweitznak Waadt catonában, Orbcbcn, hol atyja lelkész volt; tanult
Már kora
Rielben,Lausanneban 's késbb lleidelberg- és Münchenben.
ifjúságától különös vonzódással viseltetett a' természettudományhoz. Münchenben mulatása alatt a' múzeum számára Braziliában gyjtött 116 fajtájú halnak meghatározása- 's osztályozásával megbízatván, nézeteit a' halak osztályozásáról kiadta, e' czim alatt „Pisces etc. quos collegit et pingendos curavit Spix, descripsit A. „(Neufchatel 1829—31, 91 lithogr.

—

tábl.) E' munkája után rendszeres értekezést irt az Európa édes vizeiben
létez halakról e' czim alatt Histoire naturelle des poissons d' eau douce
de 1' Europe centrale" (Neufchatel 1839
42, 34 lithogr. tábl. német,
iranczia és angol magyarázattal). Az svilág halairól szinte irt köv. czim
alatt" Recherches sur les poissons fossiles ,,(Neufch. 1839 — 42,311 lithgr.
mellyeket több magántábl.) E' munkája különösen anyagokban gazdag
os közgyjteményekbl, nevezetesen Parisban is szerzett, és a" menynyire
nagy hiányt
a' zoológiának eddig cem igen müveit terén munkálkodott
pótolt ki. De leginkább magára vonta a' köz ügyeimet következ munkája
,,Etudes sur les glaciers" (Neufch. 1840,31 lithogr. tábl.) menynyiben fon:

—

,

,

tos rendszerváltozást hozott

nyugalommal

sal és

sabb igen érdekes

Agnew.

geológiába.

—

A. ritka éleslátást tanúsí-

vállalata körül.

keresztülvitt

—

kitartás-

Vannak még számo-

természettudományi értekezései különféle folyóiratok-

- V.

ban.

a'

nagy fáradsággal öszszekötött hévvel kezdett,

tott ezen költséges,

Andrew) angol parlamenti tag, scót baronet, arról ismevasárnap szigorú megülését, utóbb már köz mulatságra , kitartó türelemmel 's túlkegycs dühvel indítványozta minden parlament-

retes,

hogy

(Sir
a'

parlamentbl 1836-ban ki nem hagyatott. -- Erködései czélt
mert a' formákhoz merevényen ragaszkodó Angliában is mindinkább terjed a' meggyzdés, hogy a' keresztyénség szelleméhez sokkal
méltóbb, keresztyéni érzelmek és jótettek, mint a sabbath szigorú megtartása által imádni istent. Született 1793-ban.
h.
ben,

mig

nem

értek,

a'

9

—

Ágostai vallástételt követk a' magyar korona alatt. Számuk
Magyarországban 782,844. Erdélyben 210,33 1. Horvátországban: 58.
i

:

:

Az egész végvidéken 12,954. öszszesen 1,006,210. Egyházkerületük van
5 t. i. a' bányakerület; a dunántúli, a' dunáninneni, a' tiszántúli és
inneni,
végül az erdélyi kerületek.
Van anyagyülekezetök
a'
bánya kerületben
111, :i
170, a' dunántúliban
dunáninneniben:
86, a' tiszaiban
120, az erdélyiben 286, öszszesen
863. Ezek közöl
van magyar anyagyülekezet a' bányai k-.ben 13, a' dunántúliban 94.
a' dunáninneniben
17, az erdélyiben
öszszesen
4, a' tiszaiban
142.
Tót anyagyülekezet van
u dunántúli
131
a' bányakerületben
ban 1 a' dunáninneniben: 71, a' tiszaiban
69, az erdélyiben : 5,
öszszesen 277. Német anyagyülekezet \;m a' bányai k.-ben
26,a' dunán
túliban: 42, a' dunáninneniben
11, a' tiszaiban: 34, w/ erdélyiben
:

1

;

:

:

:

:

:

i

:

:

:

:

:

:

:

:

,

l

l

,

:

,

i

:

:

:

•
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267, öszszesen 380. Vindus anyagyülekezet van a' dunántúli kerületben
Egyes egyházkerületben a' követk száma
4, a' többiekben egy sem.
így áll a' bányaiban van 290,216, a' dunántúliban 175,398. (ide számítvák a' horvátországiak is), a' dunáninneniben 167,217, a' tiszaiban
:

:

—

:

:

:

:

:

—

Nemzetiségre nézve magyar van a'
163,045, az erdélyiben 210,334.
bányai k-ben 18,896, a' dunántúliban
92,680, a' dunáninneniben
4660, a' tiszaiban 18,503, öszszesen 134,996. (Nem számítván az erdélyi
14 magyar anyagyülekezet híveit, kiknek száma nincsen Fényes Eleknél
kitéve)
Tót van
a' bányaiban
225,111, a' dunántúliban 1,500, a'
dunáninneniben 143,180, a' tiszaiban 97,771, Öszszesen 467,562. (Itt
sem számítván az erdélyi 5 tót anyagyülekezet híveit). Német van a'
bányaiban 46,209, a' dunántúliban 68,360, a' dunáninneniben 19,277,
a' tiszaiban
46,771, az erdélyiben 210,334, összesen 390,951. (Itt
azonban le kell számítani az erdélyi 14 magyar és 5 tót gyülekezet híveit.)
Vindus van a' dunántúliban
Az egyes országkerületekben
12,701.
következleg áll az ezen vallásbeliek száma a' dunáninneniben van
129,660, a'
366,857, a' dunántúliban
178,965, a' tiszáninneniben
tiszántúliban
90,957, a' drávántúliban 228, a' szabad kerületekben
16,018, a' viszszakapcsolt részekben
58, az
159, Horvátországban
egész végvidéken
Egyes vármegyékben,
12,974, Erdélyben 210,334.
Abaujban
kerületekben és végvidékeken
4,125, Aradban: 2,777,
Árvában 8,687, Bács-Bodrogban, 35,566, bánsági végvidéken 8,169,
Baranyában
5,160, Barsban 2,573, Békésben 57,542, Bereghben
572, Biharban 866, Borsodban 4,130, Csanádban 5606, Csongrádban 898 Esztergomban 318, Fehérben
2,618 Gömörben 69,361,
Gyrben 13,804, Hajdú városokban 15, Hevesben 1,203, Hontban
25,554, horvát végvidéken 23, Jász-Kunságban 363, Komáromban
Középszolnokban 150, Krassó5,186, Krösben 6, Kvárban
ban 358, Liptóban
35,338, Mármarosban
86, Mosonban 5,958,
Nógrádban 50,596, Nyitrában 52986, Pestben 46,074, Pozsegában
2, Pozsonyban 21,931, Sárosban 18,029, Somogyban
9,750, Sopronyban 24,923, Szabolcsban 14,261, Szathmárban 946 Szepesben
26,569, Szepesi XVI városban 15,624, Szeremben 75 szerémi végvidékben 4,782, Temesben 4,335
tengerparton 7 Tolnában 25,578,
Tornában 186 Torontálban
3,272, Trencsénben 22,092, Turóczban 27,889, Ugocsában 10, Ungban 310, Varasdban 2, Vasban
57,779, Verczében 151 Veszprémben 20,450, Zágrábban 50, Zalában 6,598, Zarándban
Zemplénben 5,175, Zólyomban 27,253.
Azonban 12 megyében és 3 kerületben nincsen ekklézsiájok, u. m. Bereghben, Esztergomban Hajduvárosokban Jászkunkerületben, Kvárban,
:
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:
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—

:
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:

:
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:

:

,

:

,

,

Középszolnokban Krassóban Krasznában Mármarosban Szeremben,
Tornában, Ugocsában, Unghban, Verczében, Zarándban. 9 városban
a' r. katholikusokat fölülmúlják számra nézve az ágostaiak. Gömörmegyében legtöbb ágostai lakik, *a' városok közöl Libetbánya a' legtisztább
ágostai hitv. város.
Egyházi személyeik a' bányavárosi kerületben
van 180 lelkipásztor, 24 káplán, a' dunántúliban 148 lelkipásztor, 17
káplán, a' dunáninneniben 92 lelkipásztor és 6 káplán, a' tiszaiban
125 lelkipásztor és 4 káplán. 'S igy az erdélyi 286 anyagyülekezetet ide
,

,

—

,

,

:

:

:

:
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nera számítván a' többi 517 anyagyülekezetben van öszszesen 545 lelkipásztor és 41 káplán, a' melly számból minden 1,377 ágostai vallástételt
következleg hazánkban az ágostaiak
kö\ etre esik egy papi személy ,
,

—

között van legkevesebb egyházi személy, mi onnan magyaráztatik, hogy
Egyébiránt
egyegy anyaekklézsiához több fiókegyház van kapcsolva.
az ágostai anyagyülekezetek száma szaporodóban van. József császár
türelmi parancsolatja eltt már 213-ra olvadt a' gyülekezetek száma; de
1840-ben pedig 517-re növekedett, magában a'
már 1805-ben 451
bányai kerületben 1805. óta 26-tal, a' dunántúliban pedig 21-el szapoTanító személyeik Erdélyt itt nem szárodtak az anyagyülekezetek.
mítván fölsbb tudományokat tanít 23 tanár gymnasiumaikban seniorális és deák iskoláikban 51 az oktatók száma, elemi iskolatanitó van a'

—

,

—

—

,

:

;

bányavárosi kerületben 341 a' dunántúliban 223, a' dunáninneniben
178, a' tiszaiban 258, Öszszesen tehát elemi iskolatanitó van 1000. Az
egész tanítói személyzet :1074. Fölsbb tanodáik az eperjesi collegium,
a' késmárki, a' lcsei, a' pozsonyi, a' selmeczi és a' sopronyi lyceumok,
kvágó-örsi, miskolczi modori pesti rozsnyói és szarvasi
a' gömöri
:

:

,

:

:

:

,

,

—

,

,

Aszódon, Balassa-Gyarmathon, Gyrött, Kszegben,
(Tolnamegyében), SzentLossonczon, Osgyánban, Szent-Lrinczen
Mártonban (Turóczmegyében) és Uj-Verbászon senioralis és deák iskolák, minden anya- és sok fiókgyülekezetnél elemi iskolák, mellyeknek
száma 1836-ban 893-ra ment, ebbl esett a' bányakerületre 281, a'
dunántúlira 208, a' dunáninnenire 162, a' tiszaira 236. A' tanulók
száma 1836-ban a' fölsbb iskolákban 3,640, az elemiekben, az iménti 4
kerületet véve, 68,158 jelesül a' bányaiban
25,596 (melly szám a'
népességéhez ugy aránylik, mint 1 11), a' dunántúliban 18,780; (a'
11,047, (az
népességgel aránylag, mint 1 9 -,) a' dunáninneniben

gymnasiumok

;

,

:

;

:

:

:

:

,

,

:

:

1

:

:

,

arány a' népességhez mint 1
15) a' tiszaiban 12,735, (a' népességhez
aranyozva, mint 1 13) az öszszes népességbl tehát minden ll 2/ 3 -ik
iskolába járt ide nem számítván azokat kik a' más felekezetek iskoláiba jártak.
Egyházkormány ; ez democratiai; orgánumai
1) az
anya gyülekezet ennek rendszerint egy inspectora van, papját szabadon
választja, tetszése szerint fizeti, az iskolákról rendelkezik, minden egyház-pártfogói jogokat és kötelességeket gyakorol. 2) Az esperesség vagy
egyházcidck (senioratus). Több anyagyülekezetbl alakul. Elöljárója egy
világi gondnok és egy esperes. Ezt a' lelkészek választják szavazatok
többségével. Az esperesség évenként egyszer vagy többször is gyléseket
tart, miken minden lelkész és patrónus jelen lehet, e' gylések egyházi
és iskolai dolgokról végeznek.
3) Több egyházvidék képezi az egyházkerületet, superintendentiát
mellynek szinte egy világi fögondnoka és
egy superintendense van. Az egyházkerület is évenkinti nyilvános gv illéseket tart
hol a' fgondnok és superintendens elnöksége alati ai
egyházvidéki küldöttek és urak minden fontosabb ügyeket elintéznek.
Mind a' fgondnok mind a' superintendens az öszszes kerületbeli ekklózsiák szavazata által választatnak oUyfbrmán, miszerint elször a' kijelölésre történvén szavazás, választásid a' második szavalásra a' három
legtöbb szavazatot nyertek tzetnek ki. 1) Az egyetemes oomtent melly
évenkint cg) szer Pesten tartatik. Elnöke a' fóföltigyel, kit a/, ágostai
:

:

,

,

—

:

,

—

,

,

.

Aguado.

forendek közül az
gylés is nyilvános

,

Ahumada
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magyar ágostai ekklézsiák választanak. E'
fgondnokokon és superintendenseken kivül min-

öszszes
a'

den egyházkerületbl követek küldetnek e' gylésre mellynek végzései
Cs. F.
minden superintendentiára egyaránt kötelezk.
,

—
leggazdagabb párisi pénzváltóknak,
Aguado (Sándor Mária) egyike
Sevillában 1784., megholt 1842. apr. 14. — Portugalliai zsidó csaa'

szül.

ládból származik, korábban katona, 's nevezetesen Spanyolországnak a'
francziák által történt elfoglalásakor Soult marschall mellett segédtiszt
's ezredes volt.
1815-ben a' katonai szolgálatból kilépett, 's ez id után
bizományi vállalatot kezdett Parisban miáltal spanyol rokonai segélyével
nevezetes vagyont szerze , minek folytán eredeti bizományi vállalatát
pénzváltói munkálatokkal cserélte fel. Vagyona évrl évre szaporodván,
már nagyobb pénzügyi vállalatokba bocsátkozhatott. Ezek közt nevezetes-

—

,

bek Spanyolországgal kötött pénzkölcsönei, mellyek által A. neve politikaivá ln, 's mellyek által rendkivüli vagyonhoz jutott. VII. Ferdinánd
spanyol király udvari pénzváltóvá és Marquis de la Marismas de Quadalquivir-rá nevezte. Görögországnak szerzend pénzkölcsön körüli fáradozásaiért a' megváltó-renddel jutalmaztatott (1834.) 1828. ótaFrancziaországban honosíttatván, több igen kiterjedt jószágot szerzett, ezek közt a'
boráról nevezetes Chateaux-Margaux-t. Halála után 60 millió fr. értéket
hagyott hátra.
V.
Ahumada (donPetro Giron, Marquis de las Amarillas) hg. SpanyolorKorán katona, a' spaszág legnemesb családainak egyikébl származik.
nyol függetlenségi háború alatt a' vezérkar fnöke volt, 's hasznos szolgálatokat tett. VII. Ferdinánd viszszatérte után az udvari cselszövényektl
távol maradt ugyan de ki nem kerülhette hogy bár igen mérsékelt és
aristocratiai, de mégis alkotmányos érzelmei miatt a' király neheztelését
ne vonja magára. Az 1820-iki forradalom részesei által hadügyministerré

—

,

—

,

,

—

azonban ezek csakhamar átlátták hogy benne csalatkoztak,
mert A. mint hadügyminister nyiltan forradalomellenes rendszabályokhoz nyúlt st a' Kiego parancsa alatt állott andalusiai szabadító-sereget
tétetett

,

,

,

,

—

Az Arguelles-ministerium feloszlásával is viszszalépett,
anynyira elvonulva élt hogy a' reactio gyzedelme után is békén és
VII. Ferdinánd, ki nem szeretett
bántatlanul maradhatott hazájában.
maga körül zsarnokságának ellenszegül ministereket rizkedett ugyan
végrendeletében
Ahumada herczeget ministeriumába venni azonban
a' kormánytanács tagjává nevezé, melly Izabella királyné kiskorúsága
alatt a' regensnt vala támogatandó. A' kormány tanács többi tagjával
együtt A. is ünnepélyes óvást tett azon rendszabályok ellen miket MarSzületése
tinez de la Rosa a' felkelt provinciákra nézve megtagadott.
és hajlama szerint aristocrata az osztályának kedvez rendszabályokat
buzgón pártolta egyébiránt Rayneval gróf, madridi franczia követnek
befolyása alatt állván a' regensségi tanácsban a' franczia politika képviseljéül tekintetett. A' felsháznak praesidensévé neveztetvén, ez csak
nevelte népszertlenségét. Ekkor nyerte a' királynétól herczegi czimét
Midn 1835-ben Toreno gróf
is andalusiai egyik
birtoka után.
lépett az ügyek élére, ki a' franczia szövetségre támaszkodott, ez
alkalommal a' franczia politikát pártoló Ahumada herczeg is ministeri
feloszlatta.
's

,

—

,

,

t

,

,

;

,

—

—

Akjermann.

Akadémia.
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vállalt, 'a mint hadügyül, sok czélszer javítást akart behoznia'
hadseregnél, mellyek azonban papíron maradtak. Vádoltatott, hogy irott
javaslataival ellentétben, a' kinevezéseknél nem az ország, hanem családja érdekeli mozdította el, 'a korábban is kilépett hivatalából, mintsem

tarosai

—

—

1835 36-ban, mint a'
a' tartományi junták Toreno ellen felkeltek.
proceresek kamarájának hatalmas tagja ers ellenzést folytatott Mendizabal akkori niinisterelnök ellen. Isturiz ministeriuma alatt 's annak bukta
Után viszszavonulva élt, 1837-ben elhagyta Spanyolországot 'sBourdeauxA' berezeg méltóságos, büszke külsej ember, arcza
ban tartózkodott.
kevély 'a elhatározott jellemének kifejezését viseli, ezért Spanyolországban igen gylölt. Bár 1837-ig soha sem volt hazáján kivül sokat tud,
mert sokat 's hasznosat olvasott.
h.
,

—

,

—

Akadémia.

1.

Magyar akad. Bécsi akad.

(lengyelül Bialogrod
magyarul Fejérvár), 13,000 lakost
számláló város Bessarábia
orosz tartományban ; a' genuaiak által
építve, a' Dniszter egyik öble
Limán
mellett fekszik ; kikötvel a'
a' fekete tengeren, fellegvárral és közelében fontos sótavakkal bir; az
orosz és török biztosok által ugyanott 1826. sept. és oct. hónapokban
tartott conferentiáktól és kötött egyezvénytol diplomatiai nevezetességet
nyert. Miklós czár ugyanis a' britt statusminister Canning által a' törökgörög ügyben Sz. -Pétervárra küldött Wellington berezegnek kinyilatkoztatá, hogy
ugyan Görögország békitése 's függetlensége tárgyában

Akjermaii

,

nev

—

—

Nagybritanniával és Francziaországgal közre akar munkálni, de ezen európai kérdéstl az orosz-török kérdést egészen elkülönzöttnek tekinti,
forma szerint tiltakozván idegen diplomatiának ez utóbbi ügybe avatkozása ellen. A' Konstantinápolyban lev angol nagykövet, Sir Stratford
Canning, a' porta és Oroszország közötti háború kiütését akadályozni
akarván, pártolá az orosz ügynök Minziaky által a' reis-eftendinek 1826.
april 5-én átadott végnyilatkozványt (ultimátum), mellyben a' bukaresti
békekötés szoros végrehajtása és a' portának Oroszország iránti ellenséges
eljárásaért elégtétel, ugy szinte török meghatalmazottaknak orosz határra
küldése kívántatott, hogy ott a' fenforgó villongásokat orosz meghatalmazottakkal békésen kiegyenlítsék. Még a' kitzött hatheti határid
eltölte eltt elbocsátá a' porta a' szerb követeket fogságukból ; egyszersmind elrendel Moldva- és Oláhországban azon állapot viszszaállitását,
melly ugyanott az 1821. évi fölkelés eltt volt, és Seid Méhemet Hadi effendit, 's a' sophiai kádi, Seid Ibrahim Iffet cffendit meghatalmazottaivá
nevezé azoroszországgali alkudozásokra. Ámde az orosz meghatalmazottak, u. m. gróf WoronzofT Mihály, Uj-Oroszország hadi fókormányzója,
és titkos tanácsos Ribeaupierre Sándor marquis, hetekig kénytelenittettek várakozni a' török meghatalmazottak megérkezésére, mivel a' porta
mindenféle ürügyet felhasznált a' kevélységét megalázandó lépés késleltetésére 's igy ln, hogy a' török diplomaták már jun. 9-én elutazván
Konstantinápolyból, csak aug. 5-én érkeztek meg Akjermanha. Az altó
conferentia aug. 6-án, a' második 7-én, a' harmadik pedig 9-ón tartatott.
Jegyzkönyvvezet báró Brunoff volt. A' török meghatalmazottaknak kitér válaszai 's az oroszok fenyegetései Után végre amazok oot. 6-án este
aláirák a'nyolcz czikkbe foglalt pótlékegyezvényt („Conventionadditionel-

—

;

;

Alabama.
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Alava.

nagyúr oct. 24-én, az orosz császár pedig 26-án ersített
meg. A' nagyúri megersít oklevél Akjermanban nov. 7-én adatott át,
8-án pedig a' megersítések kicseréltettek. Nov. 29-én hirdettetett ki
Sz.-Pétervárott ezen akjermani egyezvény, mint kiegészítése a' bukaresti
szerzdvény mind azon czikkeinek, mellyeket a' porta 1812. óta nem tellobogójesített. Oroszország nyereményei e' diplomatiai gyzelmébl
jának szabad hajózása' fekete tengeren és biztosság a' barbareski kalózok
(tengeri rablók) ellen
divánok felállítása Moldva- és Oláhországban
újra választhatósága az ottani hoszpodároknak hétévi kormányzásuk
után Szervia kiváltságainak viszszaállitása, melly tartományban a' török
le"), mellyet a'

:

;

;

seregek csak a' várakat tartandják elfoglalva; elismerése az orosz alattvalók magánköveteléseinek, mik vegyes bizottság által kifejtendk. Az
1816. sept. 2-án elrendelt dunai határszabást a' porta elismeré. Az ázsiai
határok mindkét birodalom közt akkori állapotukban meghagyattak. Az
akjermani egyezvény czikkei egyébiránt az adrinápolyi (1. ott) békeszerzdés által némi szorosabb meghatározást és nagyobb kiterjedést nyertének. Az akjermani egyezvény közvetlen következése volt hogy a' portához már elbb orosz nagykövetül rendelt Ribeaupierre marquisnak haladéktalanul Konstantinápolyba kellé ugyanazon minségben mennie, részint a' mondott egyezvény foganatosítása végett, részint pedig és kiváltkép azért, hogy csatlakoznék azon alkudozásokhoz, miket az ottani britt
nagykövet az 1826. apr. 11-én Sz.-Pétervárott Anglia és Oroszország
közt Görögország és ennek békitése tárgyában létesült egyesség következtében már megkezdett.
M.
:

—
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Alava. (Don Miguel Ricardo de) spanyol tábornok sz. 1771. VittoAlava tartománybeli birtokos nemes családból. Mint a' bayonnei

riában,

gyülekezet tagja, VII. Ferdinánd leköszönése után aláirá a' Francziaország
által actbtt uj alkotmányi okiratot és magát buzgó Alfrancesadónak mutatta. 1811-ben azonban elpártolt a' francziáktól, és mint spanyol biztos

Wellington ftáborkarához csatoltatott. A' függetlenségi háborúban magát többször kitntette és veszélyesen megissebesíttetett. A' király viszszatértével szabad elvei miatt elfogattatott, de nagybátyjának Ethenardinquisitornakj'sWellingtonnak közbenjárására ismét szabadon bocsáttatott,
és Háagába követté neveztetett. Az 1820-iki revolutio kitörésekor viszszatértSpanyolországba ésArragonia fkapitánya lett,az exaltadokhoz csatlakozott és Madridban 1822. jul. 7-én a' testrsereg fellázadásakor a' polgárkatonaság sorai közt állott. Mint tartományának képviselje, Sevillában a' királyi hatalom felfüggesztésére szavazott és részt vett Cadixban
az Angoulemei herczeggel megkezdett alkudozásokban. A' korlátlan királyi hatalom viszszaálltával mint politikai menekv, Brüsselbe és Angliába vonult, honnét
Ferdinánd király halála után a' régens királyné
viszszahítta és procerré nevezte. HerczegWellingtonnali hoszszasb társalkodása, 's Angliában tartózkodása angol rokonszenveket ébresztett benne,
's politikai elveit nagyon
Wellington kormányra jutása
higgasztotta.
után Martinez de la Rosa spanyol ministerelnök 1834-ben Alavát Londonba nevezte teljes hatalmú követté, hol teljesen Wellington 's az angol
politika eszközévé lett, és ezért az exaltadók által keményen megtámad-

t

—
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Ö ajánlotta elször Mendizabalt Toreno niinisterelnöknek, kit
amaz azután megbuktatott. Mendizabal jutván a' kormány élére, Alava
1835. végével Parisba küldetett, 's ezentúl a' franczia politika elmozdíhatott.

—

A' la granjai lázadás után megtagadta esküjét az 1812. alkotminthogy megunt szüntelen uj esküt tenni 's beadván lemonmánytól
dását, Francziaországban maradt. Alava tábornok mankón jár ugyan, de
V.
azért igen kedves társalkodó jelleme azonban ingatag.
Mindazon szerencsés
Albert berezeg, Victoria angol királyn férje.
sorshúzások közt, mellyek kevés év folytán a' Koburg-ház tagjait érték,
legnagyobb az melly Albert hgnek Ernest szász-koburg-gotbai berezeg második fiának, jutott. Szivvonzalom után választott férje a' szeretetreméltó angol királynnek, 's atyja a' világ leghatalmasb thrónja örököseinek, e' mellett szép és egészséges ifjú 's nemesebb lelki élvezetekre
nagy mértékben fogékony a' sorsnak olly kegyében részesült melly a'
Egész neve
földi legnagyobb boldogság regényes álmaihoz hasonlít.
Albrecht Ferencz August Károly Emmánuel. Anyja szász-gotha-altenTestvérével, a'
burgi herczegn volt. Született 1819-ben aug. 26-kán.
szász-koburg-gothai koronaörökös Ernesttel együtt leggondosb nevelésben részesült a' bonni egyetemben tanúit 's ugyanott nem csak a' tudományokban különösen a' természettan- és vegytanban hanem a' katonai
ismeretekben 's a' szépmüvészetekben is kimvelte magát. Festésre
természeti tehetsége van a' zenét pedig olly mértékben szereti 's zi,
hogy több darabot componált is st egész dalmhöz zenét irt melly
Londonban eladatott. Ezen nemes hajlamából foly hogy mostani fényes
tója lett.

,

;

—
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szépmüvészeteket hatályosan pártolja. Ers
lovagias,
testgyakorlatokat is különösen a' vadászatot. Egész
lénye nyájas, vidám, emberséges; szeret nevetni 's a' comicum iránt
nagy fogékonysággal bir. Viszszatartózkodást, kevélységet nem ismer a'
cselszövényt 's hízelkedést gylöli , 's a' vele született emberismeretnek
nem csekély foka képesíti
személyek 's dolguk felett igen helyesen
ítélni. E' magas mveltség 's kedélyes német herczeget választá magának
férjül Anglia királynéja 's ünnepélyes öszszeköttetésük 1840-ki febr. 10-én
ment végbe Londonban. Ugyanazon évi nov. 21-kén már egy leányuk, 's
1841-ki nov. 9-kén thrónörökösük is születvén, mindazon tisztelet 's
kitüntetés özönlött a' herczegre, mellyet Britannia uralkodónéja gyermekei atyjának 's a' nép, királynéja férjének adni képes volt; „királyi
magasság" czim 's honosítási oklevél már Kóburgba küldetett neki neve
felvétetett az egyházi imákba; tábornagy
a' titkos tanács tagja, több
külföldi katona-ezredek tulajdonosa lett, 's rendjelekkel diszesíttetett.
London városa tiszteletbeli polgárává a' régi hir 's dúsgazdag aranymves testület tagjává az egyetemek tanárrá nevezek a' szabad kmvesek a' megholt Sussex berezeg helyébe nagymesterükké, a'statistikai
egyesület elnökévé választá. Számos jótékony és tudományos egyletben
buzgó részt vett. Csak a' politikai pártszellem nyúlt kíméletlenül ei 5szhangzó szeretetbe. A' whig-ministerium a' korona nevében 50,000 font
sterling évi jövedelmet hozott a' parlamentnél javaslatba Albmt berezeg
számára; de a' toryk, hogy a' whigpárt gyengeségét a' királynéval minél
érzékenyebben éreztessék, mindent elkövettek e' javaslat megbuktatására,
helyzetében

a'

,

ifjú létére szereti a'

,

,

t

;
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,

,

,
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's gazdálkodókkal egyesülve , sikerült is az öszszeget
30,000 fontra szállitaniok.
A' királyné után következ els rangot sem
akarták a' királyné férjének megadni hanem fentartották a* családbeli
herczegek számára, kik azonban eltrik, ha a királyné, férje karján, ell
megy.
A' pajkos angol sajtó is tiszteli a' herczeg igénytelen és jóakaró
jellemét, 's megtámadásai és gúnyai trheten kiméletesek, hasonlítva
azokkal miket e' féktelen sajtószabadság kevésbé kedvelt egyéniségre

és a' radicálokkal

—

,

—
,

—

szórni szokott.

Albert ,

a'

h.

nép

fia

,

párisi

kézmves

,

's a'

februári forradalom után

kormány tagja és egyik titoknoka, Francziaország
munkások nagy osztályát képviselte. Altalános a' vélemény

ideiglenes

alakúit

tanácsában a'
e' derék kézmvesnek becsületessége, békéltet szelleme, de egyszersmind jeles lelki tehetségei fell, ü gépmintakészit , sokáig csak napszámos volt, de hoszszas munka és szorgalom által mester, saját ura lett,
és meglehets vagyont szerzett. Befolyása a' munkás osztályra igen nagy.
Az aprilperbe is be volt bonyolva, de felmentetett. A' monarchia öszszeomlásakor a' szakértk tanácsának tagja volt, 's egyszersmind azon
lapokba dolgozott, mellyek kizárólag a' munkás osztályok sorsának javítására czéloznak 's egy illy Atelier czim lapot ki is adott. A' munkások
ügyében kiküldött kormányi bizottmánynak luxembourg-palotai nehéz
tanácskozásainál, hol
alelnök vala, a' gyakorlati nézeteket képviselte,
's erre gyakorlati ismeretei, világos értelme és lelkiismeretessége által

—

kitünleg képesítve volt. Használva a' munkás osztályra befolyását
azon perczekben midn még veszély volt, hogy a' rend és tulajdonbiztosság communisticus megtámadásoknak lesz kitéve
erélyesen intette
a' munkásokat rizkedésre azoktól, kik ket bármelly tulajdon- vagy a'
Azonban a' veres republicánusok
gépek elleni kihágásra izgatták.
május 15-iki felkelésének névjegyzékeiben neve mint ministerjelölté
,

,

,

—

—

fordul el.

— ez.

Albrecht (Vilmos, Eduárd) hannoverai udvari tanácsos 's göttingai
kitn jogtanitó, szül. 1800-ban Elbingben nyugoti Poroszországban.
,

—

Elbb

königsbergi professor volt, (1823
1830) azután Eichhorn helyét
foglalta el a' göttingai nagy egyetemben, hol azonban részt vévén az
1837-iki nov. 1-jérl kelt alkotmányfelfüggeszt rendelet elleni tiltakozásban hat tiszttársával együtt hivatalát veszté.
A' tiltakozás fontosságát igen nagy mértékben neveié e' tudós jogásznak hozzájárulása ki a'
történeti alapú jogot olly mélyen bonczolá munkáiban, 's olly komolyan
képviselé eladásaiban.
A' probatiókról irt deák munkáján kivül (Königsberg 1825 és 1827) nevezetes és a' tudományban idszakot képez
munkája: „Die Gewere, alsGrundlage des altern deutschen Sachenrechts
(Königsberg 1828). —ez.
Albrecht (Friedrich Rudolf) austriai fherczeg cs. kir. altábornagy,
egy gyalog s egy dzsidás ezred tulajdonosa, szül. 1817-ki aug. 3-kán.
Károly fherczegnek 's Henriette nassau-weilburgi herczegnnek második
1844-ben május l-jén nül vette Hildegard bajor herczegnét, Lajos
fia.
bajor király harmadik leányát. A' bécsi martiusi napokban erteljesen
lépett föl
mint katonaság parancsnoka a' fenálló rend védelmére de
sikeretlenül , mert az Európaszerte fölébredt politikai lelkesülés sodra
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,

—

,

,
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—
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volt, hogysem annak scuronyokkal ellen lehetett volna
fejdelem jó szive sem engedte, hogy a' népre ljenek, és a'
Jelenleg Albrecht
régi rend fentartásál annak vérén vásárolják meg.
ez.
föherozeg a' mainzi várparancsnokság fontos hivatalát viseli.

hatalmasabb
állani,

a'

'a

—

Alcsuth. Helység és uradalom Fejérmegyébea, Budához 5 , Fehérvárhoz 4 mérföldnyire.
Az alcsuthi jószág- azeltt ácsai uradalom
név alatt az egyházi alap javaihoz tartozott
de 1819-ben királyi adományozás utján József fherczegnek és nádornak birtokába jutott; 's
mivel ez még ugyanazon évben Alcsuthon építtetett palotát magának ezentúl az uradalom is Alcsuthról neveztetek.
Tartozik ezen
jószághoz két község u. m. Ácsa és Alcsuth ; továbbá a' mariavölgyi
,

,

,

hatvani és vérthstentgyörgyi puszták; emez utóisónak
öszszegébe levén foglalva a' kinaai, göböljárási és bányavölgyi puszták is.
Az urbériség a' hét helységben 124 telekbl 's 7850 7/i 2 oo holdból ála' legeltetési jog 1828-tól kezdve, a' község határában kizárólag
lott,
ennek sajátja levén tisztán uradalmi birtok pedig az alcsuthi határban öszszesen 537 hold, 470 öl (egy hold
1200
öl); az ácsaiban;
3038. h. 80 öl; a' máriavölgyiben : 414. h. 992 öl; a' hatvaniban: 629 h.
1021 öl; a' vérthszentgyörgyiben 7242 h. 834 öl. Öszszesen 11872 h.
997 öl. Ebbl a' bels telkek területe öszszesen 304 h. 575 öl; a' szántóföldeké: 6260 h. 652 öl; a' réteké: 488 h. 633 öl a' legelké
2427 h.
telepit vény

—

,

a'

—

,

—

Q

:

—

:

;

429 öl; a' szlké: 463 h. 384 öl; erdké: 1467 h. 857 öl ut-, viz- 's
egyéb hasznavehetlen térségé 460 hold 1167 öl. Hazánk mezgazdasági
üzletének az ujabb viszonyok között tetemesen, mondhatni tbl, kellvén
javíttatnia, korszernek tartjuk, hogy földbirtokos hazánkfiait emlékeztessük, mikint az alcsuthi gazdaságot a' Magyar Gazdasági Egyesület,
még 1841-ben honunknak legjelesebbjei közé számította *s mint illyet,
;

elbb

küldöttségileg megszemléltetvén, terjedelmesben leirattá 's leírását
czím alatt ki is adta: ..Magyarország legjelesebb gazdasági 's iparvállalatainak megismertetése. Els füzet. Alcsuth, gazdasági tekintetben 177.
lap. Ara 4 írt. 30 kr. p.p." E' munka most is kapható még 's méltó, hogy
gazdáink által megszereztessék.
Ugy hiszszük itt is érdekes lesz némellyeket e' gazdaság fell kijegyzeni.
Midn e' jószág magas birtokosánakkezeiközéjutott, egész majorsági területébl csupán 600 hold míveltetett robot-ervel; 1300 néhány hold részint saját jobbágyai részint
szomszédok által felében szántatott; a' szántóföldek a' folytonos és trágya
nélküli használat által minden televényöktl megfosztva, 's túlnyomó homoktartalmok majdnem röpülvé változtatva, a' növénytermesztés
csak gabnafajokra szorítva, mig a' rendes termés a' 3 4 szemen túl soha
sem haladott természetes rét kevés, egy nyiret, elvadult, silány a'
legel nagyterjedelmii ugyan de a' jobbágysággal közös, kopár és kiégett;
vonós marha és egyéb fundus instructus semmi épület kevés; az egyes
részek és puszták között semmi rendes öszszeköt ut, hanem minden, a' mi
bevetve nem vala, bitang volt. és szabad csapásnak szolgált; a' csekeK
erd részint kipusztítva, részint megrongálva, erd nevel nem is érdemelt 'stb. Estlenség miatt a' vidékgyakran szenved, 's e bajt tetemesen
növeli a' földnek azon tulajdonsága, hogy a' nedvességei igen könynyen
átereszti a' harmatok ritkák; a' szárító nyugati -/elek leginkább látó
e'

—

,

—

—

;

;

;

1

;
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túlnyomó a' homok; — termrétege a' legkönynyübb majd sárga majd fekete homoktól kezdve az agyagos homokig
majdnem minden lépten változik 's olly könynyü, hogy a' szelek azt
gatják. Földvegyületében

torlaszokra söprik ; most egyébiránt, a' czélszerü mívelésnek következéséül e' réteg 16 hüvelyktl 2 lábnyiig mély immár. Alrétege nagyrészint sárgás homok, majd vas- majd mészrészekkel keverve; Máriavölgy-

ben azonban murvává a' bányavölgyi részben pedig homokos márgaréteggé alakul. — Növényzete az évszakhoz és idjáráshoz képest majd
föltört földélénkebb majd tunyább, de buja vagy ritkán vagy soha.
dek nehezen gyöpösödnek be, azért tarlólegel nincs ellenben néhány
dudvafaj igen buján tény ész nevezetesen a' bogácsok (carduus), a' para' fél gombamácsonya
lagkóró vagy ördögborda (enyrgium campestre)
(dipsacus pilosus) és a' vadrepcze (sinapis arvensis) kiirtása sok bajt okoz.
A természetes legelkön csekély számú ffajok tény észnek, jelesül a' kora
fövényczimbor (elymus arenanápicz (aira praecox zeitige Schmiele)
rius, Sandhaargras); falfü (bromus tectorum, Mauergras); itt ott juhcsenfarkastej (eukesz (festuca ovina, Schafschwingel) agyagosabb tájon
közönséges körfény (carlina vulgáris,
phorbia verrucosa, Wolfsmilch)
gemeine Eberwurz).a' nagy és homok- utifü (plantago lanceolata et arenaria, der grosse und Sandwegerich), tippanftí (agrossis vulgáris, gemeines Straussgras) a' márgásabb részen szattyu (tussilago farfara, Huflattich) és itt ott elszórva zörglóher (medicago lupulina, Hopfenklee).
Ezen földeken a' czélszerübb allodialis kezelés mindenek eltt a' kell
felosztáson kezdetett miszerint a' gazdasági épületek és majorok olly
,

—A

;

,

,

,

;

:

;

,

;

:

—

,

helyeken állíttattak föl, honnan a' megmunkálás és felvigyázás kényelmeTehát hat egysen, er- 's idpazarlás nélkül legyen végrehajtható.
mástól elkülönzött 's független gazdaság alakíttatott. Ácsán kett: a' bela' máriavölgyi a' 3-ik, hol a' csirászat (Schweizemajor és az újmajor;
rei) is áll 4-ik a' hatvani puszta 5-ik, 's talán legfontosabb, a' gbölA' kinzai telepitvény a' gböljárásihoz van
járási; 6-ik a' bányavölgyi.
csatolva. — A' szentgyörgyi pusztán vízhiány miatt eddig majort nem
lehetett rendezni, ezért a' hozzátartozó 600 hold a' szomszéd helység laMind ezen gazdaságoka' legjobb csinált utak
kosainak adatik kifélében.
Az alcsuthi birtokban változhatlanul
és fasorokkal vannak öszszekötve.
megalapított. úgynevezett gazdasági rendszer még nem létez, mert a'
jószág még nincs kifejldésének azon fokán, mellyen a gazdaság vitelének egyes elmei egymással tökélyes öszszehangzásba jnek 's egy önmagát föntartó, független gazdasági rendszer szilárd megállapitását lehetA' rendszeres javitás 1825-ben kezddött és sok neségessé teszik.
hézséggel járt. Hiányzott minden, 's hiányzott a' humuszer. Ezt csak
tetemes trágyamenynyiséggel lehetett elállítani. E' tekintetbl az állatok
minél nagyobb szaporítása volt szükséges mihez ismét czélszerü hajlék
*6 anynyi takarmány kívántatott, mit a' kicsigázott földeken, réteken 's
\s kiégett legeln nem lehetett kiteremteni. A' javitás tehát csak lépcsnkint történhetett,
's a' külön majorságok is koronkint , u. m. 1825-ben
1836-ban, egyik a' másik után, létesíttettek. Az állatok
1827,-1828
a
és a' trágya szaporítása fleg takarmánytermesztést parancsolt
magterrnesztés csak olly mértékben engedtetvén meg, mellyben a' szalma-
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szükség igényelte. E* szerint a' gazdaság elejénte a' holsteini rendszer sajátságát ölté magára, mellyben a' takarmánytermesztés a' túlnyomó. A'
szemterm nyomások csuk anynyiban tágultak, menynyiben a' fold televé\wr Lábra kapott ós igy magtermesztésre is alkalmassá Ion. 'S csak ez a'
biztos ut, mellyen valamelly elpusztult jószágot tetemes pénzáldozat és
koczkáztatás nélkül jövedelmezvé lehet tenni, és csak szánandók azok,
kik minden elrelátás, takarmány- és trágyabiztositó elkészületek nélkül a' javítást az angol rendszer behozatalával kezdik 's egyenesen a'
theoria fellegébe repülnek.

uradalomnak buján

— Az

alcsuthi javitási eljárást

igazolják az

takarmány szülesége , tele magtárai,
évenkint szaporodó állatainak száma, ezeknek izmos termete, vidorsága,
egészséges állapota és az esztendrl esztendre növeked készpénzbeli
jövedelem.
A' gböljárási majornál különös említést érdemel a' kinzai
miképen lehetne
telepitvény. E' telepítésmód útmutatásul ajánltatott
virító vetései,

,

—

,

legbiztosabb utón 's legkevesebb áldozattal tágas pusztáinkon czélszerü
müvelésmódot honosítani meg. Kinzán 20 zsellér van megtelepítve. Mindnyájuk számára egy épület van fölállítva, 's ebben minden zsellércsaládnak külön szobája és konyhája, ellenkezleg azon, számos gazdaságainknál divatozó rósz szokással
hol ugyanazon szobában az egészség, erkölcs és szemérem rovására 3
4 szolgacsalád is szállásol. Szabad Kinzán
minden zsellércsaládnak egy tehenet és ólban sertéseket tartani , melly
végre minden zsellér egy hold kukoriczafóld s nyári legel használatában
van. Mind ezért egy-egy család 20 gyalognapszámot tartozik az uradalomnak ingyen szolgálni, többi napszámaik a' folyó áron fizettetnek meg
nekik. A' zsellérek gyermekeinek növelésérl is van gondoskodva; a' cselédség számára állitott iskolában a' zsellérek gyermekei is kapnak oktatást, és a' tanitó személyes fölügyelése alatt, korukhoz mért mezei vagy
kerti munkákkal foglaltatnak el, mellynek napi dijaiból ruházkodásuk kitelik. — A' megmunkálásnál ugar- és A r etési szántásra kétféle eke t. i. a'
Zugmájerféle taligás és a' Sclvwertzféle leng eke (Schwingpflug) használtatik; abba ökrök fogatnak, emebbe lovak, mivel több ügyességet kivan a' kormányzásban, mi körül a' könynyebb igazgatású lovak alkalmasabbak. A' keverésre a' 7 vasú irtóeke vétetik. A' gabnaszem az ekeboronával szántatik alá. A' kapanövények töltöget-ekével munkáltatnak. A'
burgonya ásóekével vétetik ki. A' legelket irtóekével törik föl. A' sornövények megkapálásánál a' lókapa
a' repczevctésnél a' hohenheimi
's egy ettl lényegesen nem különböz hazánkban készült vetgép használtatik. A' sorok jegyzkkel jelöltetnek ki. Nagy szerepe van a hengernek, melly majdnem minden szántás és bizonyosan minden vetél után
használtatik.
Minden nevezetesebb mezei munka majorsági ervel tétetett,
roboter csak ott használtatott, hol nem árthatott.
A' trágya
trágyavermekben készittetik; a' trágyakupaezok azonnal kiterigettetnek, és
mihelyt az idjárás engedi, tüstént alászántatnak fölhint vényekrs (topdressing) az utczai sár, melly Alcsuthon havonkint egyszer folsöpretik,
és elegy trágya (compost) használtatik;
a' ganajlé, felényi állott
feleresztve, rétöntözésre használtatik;
ásvány trágyapótlékok a' hamun kívül, nem alkalmaztatnak a' fszszel (gypsz) kísérlet ugyan téte,
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tett,

hanem, mint

állítják, a'

hármai hiánya miatt sikertelenül; löldtrá
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csak 1841-ben tétetett próba; de a' szárazság miatt szinte eredTermesztetik búza, rozs, (a' futó rozszsal is kísérlet tétetavaszi, repcze, burgonya (névszerint a' jakabkák, a' svájczi kék,
tett),
a' sárga vese- és a' haszsziai piros burgonya), répa (de nem rendes vetésforgásban, mert a' jószágnak répaterm földje nincsen) tengeri (csak fe-

gyávái

mény

is

nélkül.

—

—

;

lében) , pohánka (magra és zöld takarmánynak), muhar, bükköny, luczerna, baltaczim, stájer lóher, a' fehér lóher (trifolium repens) nem sikerült;
sárgarépa, fehér csillagfür vagy farkasbab (lupinus albus), zöld trágyául
A' takarmány, kimérve, adaés magnak; végül az ugarban rostaalj.
Rendes takarmányfélék: réti
gokba kötözve nyujtatik a' marhának.
széna és sarjú; luczerna; stájerlóher; baltaczim; angol perje, muharszéPóttakarmányok burgonya, nyersen, répavágón aprózva csak juna.
hok számára; burgundi répa csak a' csirászatnál sárgarépa, aprítva, abrakkal, csupán csikóknak ; darált pohánka martiusban és aprilisben a'
zöld etetés eltt vonós marháknak ;
zab, félig kicsépelve , szalmájában
kosok-, annyabirkák- és bárányoknak
zab, szemül és 12 óráig vizben
áztatott szecskával keverve, csak juhok számára ; zab, zúzva és szecskával,
lovaknak és juhoknak;
párolt szalmaszecska, lovak-, ürük-'s medd birkáknak ; szarvasmarhának burgonya kevertetik szecskája közé a'párolásaz angolperje, ha
kor;
sósvizbe áztatott szecska visels birkáknak;
igen buja volt 's igy keményszárú lett , szecskává vágatik és ezt csak
vonós marha kapja ;
árpadara, szoptatós, gyönge birkáknak.
Szalma, szálasán, semmiféle marhának nem adatik. A' nagyszer szecskavágók lóervel hajtatnak.
A' zab is gép segedelmével zúzatik 's igy adatva
A' szecska megpárolására gzkészület van állítva.
Ví-del kevesebb kell.
' A' juhászat Alcsuthon egy
saját kitn jelességü, eredeti önálló fajt
fejlesztett ki; ennek eredete az óvári és ürményi nyájakból vétetett;
külsejére nézve leginkább az infantádofaj bélyegét viseli ; testalkata nagy,
ers, izmos ; feje, nyaka vastag; homloka széles; tokája ránczos ; teste
hoszszu, háta, fara széles; körmig gyapjas; lábai inkább rövidek mint
hoszszak; gyapja hoszszu, tömött, rendes habozatu, egyenl, tompa fürt,
jó, finom 's meglehetsen kiegyenlített ; szóval szembeszök, hazánkban
talán páratlan nagyságú vannak kosok, mellyek az ajaktól a' farktövig
A' munkaloöt lábat, a' földtl a' hátgerinczig 27 hüvelyknyit mérnek.
vak egyszersmind tenyésztésre is használtatnak ; a' kanczák a' Bánságban
és Csehországban szereztettek ; a' mén bábolnai.
A' csirászatban mürzthali faj tenyésztetik tiszta eredetiségében. Az uradalmi ökrök egy részben
e' csirászatból kerülnek és lassú lépésben, kedvez légmérsékletnél, csekélyebb távolságoknál nagyobb terhet birnak el mint a' magyar fajúak,
míg ellenben ennek roppant er mellett a' lovat megközelít gyorsaságban alig lehet párja.
Sörtések a' khinai fajból neveltetnek keverés
nélkül.
Az erdmivelés 's a' fatenyésztés, fasorokban , porgolátokban
(eleven sövényekben), facsoportozatokban, kitn gondossággal és jeles
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eredményekkel zetik.
Ki e' valóban mintaszer gazdaságról bvebben
kivan értesülni, a' munkában, mellybl e' kivonatok vétetvék 's mellynek
czime fónebb közöltetelt, óhajtását teljesitve látandja.
Cs.
Algir, 1830. óta egy franczia gyarmat bölcsje; a' történetben egyetlen
fénypont X. Károly reactionalis kormánya és Polignac roszhírü ministeriu-

—
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nu Idejébl, jövendben talán emeltyje Afrika mveltségének és Francziaország ismét feltörekv kereskedési hatalmának, vásárpiacz Afrika 's
Európa számára, világtere az európai polgárosodásnak és munkásságnak,
hol a politikai bölcseséget a' legfontosabb problémák megoldása veszi
igénybe. E' szép, az Atlás, a' nagy puszta és a' középtenger által biztos
természeti határok közé szoritott termékeny domb- és völgy vidék, a'
numidák

régi országa

legelször Scylax
Massinissa és a' két Juba
Caesar diadalai által lépett az ismert történetek sorába.
Ez ország 33 városával Itália gabnamezeje virágzó kert volt Róma
gazdag lakosainak szép falusi 's nyári lakaival borítva végre pedig itt is
kiszoritá és eltörlé a' 7-ik század utóján és azóta az Izlám és arab elem
a' római nyomokat és eloltá a' keresztyénség világát. Az arabok Mauretaniában maurus vagy mór nevet kaptak. Akkor épitteté a' régi Jomnium
romaira Jussuf Zeiri arab fejedelem 935 év körül a' mai Algir várost.
Belháboruk és vészes változásai az uralkodó nemzedékeknek meggyöngítek
az uj nép erejét végre a' 16-dik század kezdetén Barbarossa Dschereddin
tengeri rabló bevivé az ozmán harczosok kalózéletét és a' török zsarnokságot Algírba. Azóta e' kis kalózállodalom 300 éven át daczolt Európa
hatalmával és a' népjogokkal, több izben történtek ugyan kísérletek,
nevezetesen az aacheni congressus végzése által e' rablóköztársaság eltörde Anglia kereskedelmi politikája, melly 1662. óta szerzdéseket
léséi-e
kötött vele, megtüré fenállását. Végre egy legyezcsapás, mellyel az
utolsó dey, Hussein, a' franczia consult 1828. april hónapban személyesen
megsértette, az Algir és Európa közötti csúfos versenygésnek véget vete.
vitéz

,

,

alatt a' Scipiók és

,

,

,

,

;

;

,

,

Ugyanis a' dey a' franczia kincstártól Bacri és Busnach algiri kereskenevében és részökre kárpótlást követelt, melly 1819-ben szerzdésileg 7 millió frankra határoztatott
és ezen öszszegbl már 4 2 millió
utalványozva is Ion a' nevezett kereskedházak számára a' többi 2 3

dk

'

,

'

'

,

'

millió pedig franczia

hitelezk követelése fejében a' letéti pénztárban
törvényszékek e' követelések érvényessége iránt
Ítéletet nem hozandanak. Ezen törvényes vizsgálat 1824-ben kezddvén,
még 1827. octoberben nem volt bevégezve miért is a' dey türelmét
vesztve, a' külügyministerhez intézett levelében az egész öszszegnek tüsténti kifizetését kívánta, oda utasítván a' franczia hitelezket, hogy igényeiket
eltte igazolják. Az akkori külügyminister báró Damas e'
dölyfös levelet válaszra méltónak nem tartván, Dcval franczia consulnak
meghagyá, hogy adja értésére a' deynek mikép kívánsága a' szerzdé— rl
ellenkezik. Ezt rósz néven vette a' dey, 's midn a' consul 182S. apr.
23-án a' nagy muzelman-ünncp eltt udvarlására ment, azon kér
támadtatok meg általa
nem kapott-e levelére választ? mire a' consul
tagadólag felelvén a' dey többször rá ütött legyezjével és távozni
parancsolá. A' consul jun. 15 -kén Algirt elhagyá. A' dey aztán megpaviszszatartatott

,

mig

a'

;

,

,

,

:

,

constantlnei kormányzónak, hogy a' franczia telepitvényeket
ersséget romboltassa le, a' mi mog is történt, miután
francziák e' helyeket jun. 21-én odahagyták. Francziaország elégtételt

rancsolta

a'

és Lacalle

:i

kért, \s ez nem adatván, Algirt ostromzár alá vételé, lv/en ostromíái
évenkint 7 millióba került, de czélhoz nem vezetett; mert
el.-.aró hajó
had nem bírta meggátolni a' barbaresk rablóhajók kiéi
még

u
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kevésbbé a' brítt hajók beevezését Algír kikötjébe. A' franczia kormány
tehát 1829. júliusban elhatározd, slkeresb rendszabályokhoz nyúlni, elébb
mindazáltal még egyszer az alkudozás útját megkísérteni miért is de la
Bretonniére kapitány a' deyhez küldetett de elterjesztései meg nem
;

;

midn a' révbl kievezne, a' dey kastélyából
adott jelre ágyuütegekbl lóVöldöztetett. Ekkor végrehajtá X. Károly az
aacheni congressus határozatát miszerint a' háromszoros gyalázat t. i.
a' tengeri rablás, rabszolgaság és adózás gyalázata e' partvidéken egy
nagy csapással eltöröltessék.
Az Algir elleni hadüzenet 1830. apr. jelent meg, miután már 11-én a'
liadügyminister Bourmont fvezérré ln kinevezve. De e' hódítási hadjáratnak egyszersmind czélja volt a' franczia nemzetet pyzelnii dicsség
által a' Bourbonok iránt lelkesiteni, és a' közelg választásoknál a' választókat a' Polignac -kormány nézeteinek pártolására megnyerni. A' kormány
leggondosabban elkészített mindent, mi e' hadjárat sikerét biztosithatá.
37,615 mindenféle fegyverzet katona és 4526 ló hajókra szállíttattak. A'
szárazföldi hadsereg Bourmont tábornok vezérlete alatt 32,000 embert
számlált. A' hadjáratra fordított költség tetemes volt, t. i. a' tengerészeti
23,446,900, az egyéb hadi pedig 31,740,000, öszszesen 55,186,900 fr. De
a' dey sem mulasztott el semmit , hogy Algirt védelmi állapotba helyezze.
A' porta pedig, valószínleg Anglia tanácsára, azzal iparkodott az egész
vállalatot meghiúsítani, hogy Tahir pasa admirált fregattal és nagyúri
fermánnal Algírba küldé , melly szerint Tahir Algírban a' szultán furaságát kihirdetend és a' deyt hódolatra birandó vala melly alkalommal a'
franczia hajóhad, Algírba érkezésekor, ott az ozmán lobogót látta volna
kitzve ; ámde Guilleminot tábornok kitudván e' tervet Konstantinápolyban,
megüzente az algíri ostromzárparancsnoknak , ki aztán Tahir pasát se' be
nem bocsátotta, se' pedig sürgönyeit a' deyhez küldeni nem engedte,
hanem Toulonba Duperré admiralhoz utasitá, hol aztán azt nyerte válaszul, hogy majd tudtára fog adatni, ha közbenjárása szükségesnek találtatnék , e' pillanatot tehát várja be a' touloni révben.
E' közben a' franczia hajóhad, három osztályban 75 hadi hajóval (ezek
közt 11 sorhajó és 19 fregát) 's 274 szállitóhajóval , Duperré aladmiral
fparancsnoksága alatt máj. 25., 26. és 27-én a' touloni öbölbl kiindulván, jun. 13-án a' sidi-ferruchi öblöt, Algírtól öt órányira nyugat felé,
elfoglalá; 14-én pedig megtörtént a' kikötés, az ellenséget, egész tábora,
hallgattattak, és hajója,

,

,

,

,

:

,

,

15 nagy rézágyuja 's két mozsara odahagyása után Berthezene tábornok
16. és 18-án kemény viharok szakíták félbe a' lovak és élelmi
elzvén.
szerek kiszállítását.
Azonnal elkezddék az úgynevezett apró háború
a' beduinokkal és a' dey nemrendes katonaságával, ugy hogy mindennap
volt kisebb nagyobb csata. Az elsereget Berthezene tábornok vezeté ki
minden alkalommal igen kitüntette magát. Jun. 19-én reggel a' franczia
hadsereg mintegy 40,000 emberbl álló többnyire török katonaság által
a' dey veje Ibrahim aga hadügyminister vezérlete alatt a' legnagyobb
hévvel megtámadtatott de a' franczia ftábornok olly biztossággal intézé
a' mozdulatokat, hogy szuronyroham által a' csata már délben meg vala
nyerve. Már e' napon tehát Algír elébe nyomulhatott volna a' sereg, de
az ostromálgyuk még nem érkeztek meg és így az ellenség uj megtáma4
Uj k. Ism. Tár. 1. köt.
,
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—
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kra készülhetett. 24-én a' harcz elre íSidi-Kalef leié a' constantinei
bey seregeivel majd egész nap tartott. Végre 25-én az ostromálgyuk megérkezvén, a' hadsereg elnyomult az úgynevezett császárvár közelébe; a'
Sidi-Beneti mellett fekv dombok és álgyuütcgek 29-én szuronynyal foglaltattak el és a' futóárkok megnyittattak ;jul. 4-én pedig az ostromütegek
Lahitte és Valazé tábornokok vezérlete alatt megkezdek tüzelésüket a'
árostól délkeletnek egy óranegyednyi távolságra fekv császárvár (SzultánKulossi) ellen, melly hét órai makacs ellenállás után a' törököktl elhagyatott
'a légbe röpíttetett. Harel tábornok tüstint elfoglald a' még füstölg romokat. A' dey védintézkedései Sulcau egykori fzanczia tüzérezredes felügyelése alatt történek; egyszersmind ágyúi körül idegen tüzérek is tettek szolgálatot.
Egyszersmind a' Duperré admiráltól vezérlett, hajóhad is, különösen pedig Rosamel ellenadmirál, mar jun. 29-ke óta többszöri megtámadást tn az algiri ersségek- 's tengeri ütegekre. Ez megrendité Hussein kevély nyugalmát a' Casaubában.
Jul. 5-én reggel a' következ
egy ez vény jött létre a' franczia vezér gróf Bourmont és a' dey közt a'
Casauba (a' város legfelsbb csúcsát bezáró fellegvár) 's a' többi ersségek
mind és az algiri kiköt a' franczia seregeknek reggeli 10 órakor, átadattak
a' dey megtartá tulajdonát, és az általa meghatározandó helyre viszszavonulhatott ugyanezen engedvényben az egész török katonaság is részesült
a' mahomedvallás gyakorlata
ugyszinte minden osztályú lakosok szabadsága és vagyona sértetlenül maradtak.
így tehát a' franczia zászló
délutáni két órakor a' dey palotáján lobogott. Több mint 1500 álgyu és 17
hadihajó került, 70
80 millió fr. arany pénzzel együtt, a' francziák
kezére. Zsákmányolás nem történt a' kincstár (Hazrah) sem hántatott,
hanem mingyárt átadatott a' pénzügyi bizottságnak.
husznapi hadjáratban 245 franczia tiszt és 3150 katona esett el. a' dey július 11-éii hajózott
el, vagyonával és 118 személybl álló kíséretével, Mahonba. A' török
katonaság melly zendülési kisérletet tn hajókon Ázsiába küldetett. Gróf
Bourmont marsaibotot Duperré admirál pedig pairi méltóságot nyert fejedelmétl.
Ugyanazon idben apró csapatokkal követek küldettek
Tunis- és Tripolisba. Ezek szerzdést kötöttek Tunissal aug. 8-án és Tripolissal aug. 11-én 1830., melly szerint mindegyik pasa 800,000 frankot
fizetett Francziaországnak kárpótlásul a' tengeri rablásért
egyszersmind
a' keresztyének rabszolgasága, az európai állodalmak minden adózása és
a' kereskedési egyedárusság eltöröltettek. Végre a' tunisi bey (1824. óta
Sidi-Hasom) kénytelen volt átengedni Francziaországnak Tabarca szi\
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E' fényes siker azonban legkisebb befolyást sem gyakorolt a' franciaországi választásokra; ezek a' ministeriunira nézve igen kedvetlenül ütöttek ki , és az ellenzék a' választókamarában többséget nyert. A' Bourbon-

ház idsb ágának bukása egykorulag történt az algiri dey számzetésével.
A' franczia hadsereg Algírban elismerte az uj rendet, és már aug. L7-én
a' Casauba és többi ersségen a' háromszín zászló lobogott, Gr. Uounnont,
három vitéz fiával,
Maiamba 'a
a' negyedik elesvén a' csatában
innen Angliába X. Károlyhoz ment. Utódja Clauzel tábornok volt ki is
1830.^ sept. 4-én vette át e' gyarmat fparancsnokságát iigvanc' napon
tért viszsza Duperré admiral is a' hajóhaddal Toulonba, A.' francaia hadsereg
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;
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száma

e' hadjáraton, halottak-, sebesültek-, betegek- és viszszatértekben,
mindöszsze 15,000 emberrel kevesedett. Most Francziaországban az uj
gyarmat megtartása 's müvelése mellett nyilatkozott a' közvélemény. Clauaz algiri tartományokat
zel tábornok kormányzatának ketts czélja volt
azután
részint teljesén meghódítani
részint engedelmességben tartani
pedig a' földmvelést 's kereskedést is európai gyarmatosok fölvétele által
elmozdítani. E' tekintetben egy mintagazdaság alapíttatott 1000 hectar
földre, melly a' földmvelés helyes elveit vala terjesztend; mert a' régi
népség még a' trágyázáshoz sem értett. Az ország kereskedésére nézve
egyedüli vásárhelyek voltak eddigelé Algir, Órán, Bona és Bugia; de a'
három utóbbit még el kellé foglalni a' francziáknak. Bona (8000 lakossal)
csakugyan el is foglaltatván Clauzel tábornok Titteíi déli tartomány ellen
ment az Átláson keresztül, és a' bey seregét 1830. nov. 21-én megverte;
más nap bevette Mediaht, és a' bey 23-án meghódolt, ki aztán Francziaországba küldetett, hol a' kormánytól 12,000 fr. évpénzt húzott, lakásául
akármelly várost tetszése szerint választhatván csak Parist nem. Az oráni
bey is letétetett 's Alexandriába küldetett. E' közben fellobbant újra az
apró háború, minek következtében Mediahból a' francziák kitakarodtak és Oránt feladták. Ekkor Clauzel tábornok magában az országban egy nemrendes hadtestet alakított arabokból (zuavok). O Constantine
és Órán tartományokat adófizet fejdelmekre akará bízni mire két tunisi
fejdelmet nevezett ki. De eljárását a' kormány önhatalmúnak látván, a'
tunisi beyjel 1830. dec. 18-án kötött szerzdését is érvény teleírnék nyilatalkormánykoztatá 's Berthezéne tábornokot küldé
mint mondaték
zóul 's fvezérül Algirba, hová ez 1831. febr. 20 án megérkezett. Azonban
Clauzel még kormányzó maradt 's csak april hónapban ment el Parisba,
állítólag a' kormánynak Algir gyarmatosítása iránti határozatait megtudandó 's szszel ismét visszatérend. Ugyanez idtájban a' tunisi beynek
egy követe érkezett Parisba, és az els szerzdés (1830. aug. 8.), mellyet
Bourmont tábornok és Duperré admiral kötöttek hagyatott helyben.
Késbben (jul. 30.) a' király Clauzel tábornokot marsallá emelé. Clauzel
marsai aztán csakhamar illy czim iratot ada ki igazolásául :,,Observations
du général Clauzel sur quelques actes de son commandement a Alger."
Mig ez Parisban történt Berthezéne tábornok folytatta az apró háborút
Afrikában. A' beduinok ugyanis Algir környékét háborgaták. A' tábornok
tehát elhatározá, a' kabylok törzsökéit megzabolázni, és máj. 7-én a'
mitidjahi síkságra 's az Atlás felé kirándulást tn. A' franczia katonaság
közeledésekor a' lakosok elfutottak, 's néhány falu felgyújtatván, a' törzsfonökök meghódoltak; a' tábornok pedig máj. 13-án visszatért Algírba
de az apró háború nem sznt meg. A' marokkói császár ugyan kihúzván
seregét Tlemezen algiri tartományból, valamivel kevesebb veszély fenyeget az uj gyarmatot; de Mediah és Blida 63 franczia halottal és 196
sebesülttel, elveszett, és az atlási arabok ellen intézett szerencsétlen hadjárat ismételve niegmutatá milly kevéssé értenek a' francziák a' gyarmatalapításhoz. A' helyett, hogy minden fnöknek nyugdíjt adtak 's gyermekeit kezesül tartották 's ekkép az egész törzsök hségét biztosították
volna, a' tábornokok katonai ggbl megvetek az ellenséget abbeli biztokban, hogy megverik. Ehhez járult még, hogy a' lakosok vallási gyü:
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néhány mecset lerontása által, péld. Oránban, felgerjesztetett. Az
(jul. 17.) több
megtámadást intéztek a' mintamajorra (1
órajárás Algírtól); egyszersmind Bona, mellynek tunisi rsége volt, a'kabyloktól bezáraték, mellynek védelmezését sept. 21-én lluder parancsnok
átvette ugyan ós a' kabylok viszszavonultak de már octoberben a' vár
árulás és az ellenség megrohanása által — bevétetvén, az rsereg kénytelen
Id veszteséggel Algírba hajózni. A' földmvelés pangása 's a' közlekedés
megakadása miatt a' gyarmatot a' helyett, hogy déli Francziaország
gabnatáraul szolgálna, Francziaországból kellett élelmezni. így Algir,
mellynek népessége 1831. novemberben 22,000 lakosra sülyedt (köztük
5000 zsidó) még 1831. octoberben az állodalomnak havonként egy millió
frankjába került. Végre a' kormány elhatározá, a' gyarmat igazgatását
lölsége

arabok azóta

—

,

,

újra rendezni, és a' polgári igazgatást a' katonaitól elválasztani. Berthezéne
tábornok viszszahivatván helyébe az 1831. dec. 1-én költ kir. rendelet
által hadiparancsnokul a' rovigoi herczeg (Savary) , polgári kormányzóul
pedig báró Pichon státustanácsos neveztetett ki mert ezúttal a' katonai
's polgári hatalmak elválasztattak.
Mindkett mellé egy igazgatótanács
rendeltetett. Trezel tábornok az afrikai hadsereg vezérkarának fnökévé ln, és Trobriant tábornok az oráni parancsnokságot vette át (1832.
jun.) Boyer tábornok helyett. 'S 1832. évvel kezddött Algir legújabb
,

,

történetében egy uj szakasz.
Savary tábornok, rovigói hg. , Berthezéne követje, december 25-kén
1831-ben érkezett meg Algirba. Ettl kezdve minden a' pénz- 's igazságügyet közelebbrl illet dolgok a' polgári kormányzóra bizattak. Báró
Pichon egy hóval késbben érkezett Algirba , mint a' rovigói herczeg. Az
uj fparancsnok azonban egészen katona volt , 's ismét behozá Algirba
a' katonai szokásokat 'a a' császárság
administrativ eszméit. Különös
figyelmét foglaló hadtest rendezésére forditá. Néinelly jeles rendeletei mellett azon hibás fogás emlitend meg leginkább mellyet a' foglaló hadtest
öszszeállitásában követett el. Miután ugyanis majdnem minden ezred,
melly az 1830-diki hadjáratban részt vett, ismét Frankhonba tért viszsza,
a' hadiigyministerium igyekezett a' júliusi forradalomban felmerült nyugtalan, vagy más országokból beszivárgott elemeket Algirba eltávolítani.
Ezen eszmének köszöni a' többi között a' 67-dik gyalogezred eredetét,
mellynek nagyobb része azon nyughatatlan fkbl állott , kiket „párisi
önkénytesek" neve alatt csapatonként küldtek Algirba 's kiknél a' személyes bátorság nem hiányzott ugyan, de erkölcsi féktelenségiik miatt csakhamar rósz hirbe jöttek. Az idegen legio Afrikabai áttételének hasonló
következménye lett. A' hadi lék anynyira megbomlott, hogy külön ezredet
kellé felállítani azok számára, kik büntetésük kiállása után ismét katonai
szolgálatra bocsáttattak. Még 1832-ben ezen ezred két zászlóalja teljes
számú lett, 's mivel ezen rendszer Frankhonra is kiterjesztetett, nem
sokára a' hadsereg salakja Algirban gylt öszsze. Végre ezen csapatok
legyetlensége olly veszedelmes jellemet vett magára, hogy már nem is
,

,

mertékket

a' városokban befogadni, hanem csak a/okon kivül épített
fabódékban táboroztak, a' róvigoi herczeg a' nélkül sem tartván jónak.
hogy a' katona hoszszabb ideig mulasson a' városokban. Mivel pedig a'
katonatartás mindeddig hanyagul kezeltetett s a' hadügyminiöteiluiw
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részérl kell rendszabályok nem történtek a'rovigoi berezeg 5400 mázsa
gyapjú- adót (mázsáját 80 frankra számítva) vetett Algírra. Minek azonban nem volt kívánt sükere, a'benszülöttek között elégületlenség származott st panaszok is támadtak e' miatt Parisban
mellyek ezúttal nem
maradtak süker nélkül. A' hadügyminister e' bajon segitend a' katonák
ellátására több figyelmet fordított 'a a' rovigoi herczeg által az adó iránti
parancsot viszszavonatta. Ez elejénte vonakodott ugyan, de végre mégis
engednie kellett, 's a' már beszedett pénzeket viszszaadatta. A' dolog illy
kimenetére Pichon polgári kormányzónak nem csekély befolyása volt ki
épen akkor érkezett Algírba, midn az adó beszedése történt.
Pichon
Algirbani rövid mulatása alatt sok kormányzási ügyességet 's dicsérend
munkásságot fejtett ki. Az igazság kiszolgáltatása hiányait czélszer
intézkedései által a' menynyire lehetett kipótolta Bonában polgári kormányszéket állított az algíri mintájára a' három fkikötben egészségi
rendrségrl gondoskodott 's a' „Moniteur nigerien" czimü hivatalos
hírlapot alapította. De a' két kormányzó közötti szakadás azon arányban
növekedett, mellyben Pichonnak Afrika belügyeibeni járatossága; 's a'
szakadás anynyira ment, hogy a' ministerium 1831-diki dec. l-jén költ
határozatát mellyben a' polgári hatalmat
mint a' katonaitól függetlent, önállónak nyilvánította, kénytelen ln viszszavonni. Pichon azonnal
elhagyá Algírt 's helyét Genty de Bussy foglalá el. Ennek kormánya
alatt nevezetes Kuba és Dely-Ibrahim két gyarmatfalu eredete hova 500
német kivándorló telepedett le. Egyébiránt Genty de Busey kormányzása,
ki annak lényegét inkább bureaucraticus alakokban kereste, sokkal gazdagabb volt halvaszületett rendeletek-, mint tettekben, mellyek a' közéletre jótékonyan 'a maradandólag hatottak volna. Tett ugyan valamit a'
büntet törvény kezelése rendezésére nézve, a' rovigói herczeggel Algir-,
Bona- ésOránban nemzetrséget alakított, több rendri törvényeket bocsátott ki. Ezen idben még legnagyobb elismerésre talált egy nagy kórház
(L'hopital du Dei) alapítása a' Dei' mezei lakában.
A' francziák által
megszállott helyeken kívül él arabokkal jó egyetértésben igyekezett maradni a' rovigoi herczeg. A' mit azonban egy oldalról jóvá tett a' másikról
fleg a' császárság szellemében kiadott szigorú rendeletei 's ittott
kegyetlen eljárása által, elrontotta. Itt csak azon vérfördt említjük meg,
mellyet aprilban Uffia törzsöke közt végrehajtatott egy rajok fogott gyilkolás miatt, minek legközelebbi következése ln, hogy egyes arab lovagcsapatok többször támadák meg a' franczia táborvonalokat. Apróbb csatázások közt múlt el az egész nyár, végre septemberben átalános fölkelés
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septemberhó második felében Ben- Zamun harczías fnök
mindinkább szaporodott a' fölkelk serege 's a' hó végével
minden ellenállás nélkül a' francziák részérl Koleahig nyomult elre.
Mahíddin arab aga ki a' rovigói hgnek már régen titkos ellene volt,
félig önkényt, félig kényszerítve a' fölkeltek részére állott, 's ket Sugaliba követte.
Ez idtl fogva az ellenségeskedések komolyabb jellemet
öltöttek 's a' rovigoi herczeg határozott lépéseket tett. October 2-kán két
csapatot küldött Fodoat és Broesard tábornokok alatt Sugali és Koleah
ellen; Sugalinál véres csatára került a' dolog, mellyben elejénte az arabok
de mégis az araboknak kellett a' csatatért
részére hajlott a' gyzelem
ütött ki.

vezérlete alatt

,

—

,
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odahagyni, 'a szétszakadozott csapatokban tértek hazájokba. Brossard
tábornok szinte minden ellenállás nélkül bement Koleahba, 's minthogy
Mahiddín Aga innen már elre eltávozott annak rokon:ii vitettek el fogEzen gyzelem után alkalma lett volna a' rovigoi hgnek
ságba Algírba.
engedékenysége által a' benszülöttek hajlandóságát megnyerni, de ezt
kémény katonai jelleme nem engedte. így Belida és Koleah lakosaira,
minthogy állitólag a' pártütésben részt vettek, 1,000,000 frank adót vetett
büntetésül mellyet midn a' szegény sorsú lakosok, csekély részét kivéve,
meo- nem fizethetnének, rabló csapatokat küldött ellenük mellyek miután
a' majdnem üresen álló várost kizsákmányolták 's elpusztitották, a' lakosokat kik ingó vagyonaikkal az Atlas torkolataiba vették magokat,
felkeresték, váratlanul megtámadván, mindenüktl megfoszták 's a' legkegyetlenebb módon végezték ki. Másik kegyetlensége az volt hogy két
ellenséges arab fnököt, Írásban foglalt Ígérete daczára, legyilkoltatott. Illy
bánásmód által a' többi arab törzsökök is kik eddig csendesen viselek
mao-okat fölkelésre ingereitettek 's igy a' francziák minden oldalról megtámadtattak. Az 1832-ben tett hadjárások a' dolgon semmit sem segítettek
's csak Constantinében sikerült Monk d'Uzer tábornoknak biztos állást
vehetni. Legroszabbul állott az ügy Órán tartományban a' hol a' marokkói szultán segélyével Abd-el Káder (l.e'czím alatt) már olly hatalomra
kapott, hogy a' francziákat nemesak folytonos nyugtalanságban tartotta,
hanem magát Órán városát is több ezer arabbal, 1832-ikí május hó 3-dik
jól lehet sikeretlenül — megtámadni merészelte. Ezalatt a'
és 4-dikén
herczeget folytonos beteg állapota 1833-diki martius hóban Frankhonba
viszszatérni kényszerité. Avizard tábornok ideiglenes kormány vezetje 's
a' rovigoi herczeg halála után Voirol tábornok neveztetett ki fparancsnokká, ki is minden figyelmét inkábba' gyarmat anyagi érdekei emelésére,
mint Frankhon hatalma terjesztésére fordította. Némelly rabló arab törzsök
rendreutasitásán kivül semmi nevezetes nem történt 's a' fváros körül is
meglehets csend uralkodott, több törzsök vetvén magát a' franczia
hatalom alá. Annál dühösebb háború ütött ki a' tartomány nyugoti részében,
és a' tenger közt lev arab töra' hol Abd-el-Kader minden Maskara
zsököt magának megnyert vagymeghóditott, Az 1833-iki csatázások mind
süker nélkül maradván, kényszerülve látá magát az Oranban parancsnokoló Desmichels tábornok az emirrel alkudozásra lépni. Az egyezés meg is
történt, melly szerint Abd-el Káder magát békére 's a' foglyok kiadására
fentartván magának a' buzávali szabad kereskedést 's a' hadi
kötelezte
kellékek- 's fegyvereknek a' franczia kikötkbeni szabad vásárlását. A'
franczia tábornok elhallgatá kormánya eltt ezen utolsó föltételeket csak
késbben lettek ismeretesekké, mi miatt a tábornok viszszahivatott.
1834-dik év vége felé a' kormányzási eljárat uj módosítást kapott. A' hadsereg feletti fparancsnokság 's a' „francija birtokok éjszaki Afrikában"
névvel nevezett tartomány legfbb kormányzása a' hadügyminister által
kinevezend fkormányzóra bízatott 's Drouct d'Erlon gróf hivatott meg
ezen állomásra. Alatta állott a' sereg parancsnoka, tengeri paranoanok, egy
katonai, egy polgári 's egy pénzügyiga/gató. Az uj kormányzó september hó 28-dikán érkezett meg Algírba 's a' gyarmat állapotát ki\c\<'u B
még meg nem hódított Constantinc és Órán tartomány i, r-rs/ln'ii q!<
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Trezel tábornok azonban ki uránban parancsnokolt,
megveretvén
azonnal viszszahivatott. Drouet d'Erlon
fparancsnokot, kinek gyengesége okozta fleg Abd-el Káder hatalma
nem sokára hasonló sors érte
növekedését
's
most újra Clauzel
tábornok küldetett Algírba. O, a' francziákon Abd-el Káder folytonos
paczkázásai által elkövetett gyalázatot lemosandó, 11,000 emberrel
Maskara felé indult, azt elfoglalá 's nagyobb részt felégeté, nem tartván
azonban tanácsosnak ott tovább tartózkodni, viszszavonult, mialatt Abd-el
Káder ismét uj erre kapván, a' háborút olly szerencsével folytatta,
hogy Clauzel tanácsosnak látta az emirrel békességre lépni, melly május hó
30-dikán 1837-ben az emir és Bugeaud tábornok közt meg is köttetett.
Egy másik hadjárat Clauzel vezérlete alatt szinte szerencsétlenül ütött ki;
a' legroszabb
évszakban ugyanis nem több mint 7000 emberrel Constantinét megszállotta, nehéz ütegek hiánya miatt azonban semmit sem
végezhetvén, folytonos eszésben serege roppant veszteségével viszszavo-

kielégítnek

a'

Makta

találta.

,

mellett

,

,

,

nulni kényszeríttetett, miért

is

Parisba viszszahivatott.

—

Clauzel helyére

Damrémont altábornok neveztetvén ki míg egy részrl Bugeaud tábornok Oranban békét kötött Abd-el Káderrel 's a' Constantine elleni mkö,

dés e' részrl fedezve volt az uj fparancsnok legels gondjának tartotta
Constantine elfoglalását, hová 2,000 emberbl álló hadsereggel elindulván october 6-kán 1837. megérkezett. 13-kán a' magát vitézül véd
város bevétetett. Damrémont még 12-kén elesvén, Valée tábornok vette
át a' fparancsnokságot. Valée tábornok Constantine bevételénél szerzett
érdemeiért december l-jén 1837. fkormányzóvá neveztetvén, legelször is
Abd-el Káder terjed hatalmának igyekezett ellenszegülni. De reményében csalatkozott, mert egészen 1840-ig viselt hadjárataiban változva bár, de
f eredményben mindenütt Abd-el Káder részére hajlott a' hadi szerencse.
Sok véres ütközeteket vittak ugyan a' francziák, 's elég babért arattak a'
csatatéren de süker nélkül. E' mellett Valée
népét legkevésbbé sem
kímélvén ennek nagyobb része mindig a' kórházakban sinldött. Végre
maga is belátá Valée, rendszere nagy hibáit 's meg akará azt változtatni
de azalatt a' kormány Bugeaud altábornokot nevezte ki helyére, a' ki
febr. 22-kén 1841-ben Algírba megérkezett. Az általa követett uj rendszer, mellyben
az algíri forró nap alatt érett tehetségek Cavaignac,
Changarnier, Lamoriciére, késbb egyenkint hires nevek, gyámolítottak,
abban állott, hogy egy részrl az arab törzsöket zsákmányozó csapatok
által szüntelen nyugtalanítsa más részrl nagyobb hadjáratok által Abdel Káder szabályzóit erejét megtörje, 's megszállások és támaszpontjai
szétrombolása által minden segédforrásait elzárja. A' Valée tábornok idejében már 65,000-re men hadsereg alatta 80,000-re szaporittatott. Ezzel
mködött három támaszpontról
Mostaganem- és Oranból
AlgírAbd-el Káder hadserege központjára. Els két hadjárata Medeah és Miliana élelmezési ügye rendezésére 's a' körül lakó törzsökök elámitására
volt szánva. Ezután május 18-kán 11,000 emberrel Mostaganembl Tedekempt
Abd-el Káder megersített székhelye felé indult, 's több apró
csatározás után május 25-kén ezen várost elérte melly miután a' lakosok
belle vagyonaikkal kivonultak, felgyújtatott 's leromboltatott. Innen
Maskara, Abd-el Káder bölcsje, felé indult, melly május 30-dikán bévé,

,

,

,

,
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,

,

,
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,

,
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's a
tetett. Ennek az lett következése, hogy több törzsök ingataggá lett
medscherek alá is vetették magokat a' tábornoknak. Abd-el Káder igyckezett ugyan a' tábornokot fortély által kitzött czéljától eltávolitni; de
hasztalan. A' nyár legforróbb része is az arabok elleni apróbb csatározásokban tölt cl, valamint azon törzsökök fellázitása- 'a megvesztegetésében
mellyek Abd-el Káder által leginkább nyomattak. De még eldöntbbnek
kellett lenni az szi hadjáratnak. October 5-kén Bugeaud Maskara felé
indult, hogy azt élelemmel ellássa, onnan 17-kén Saida
Abd-el Káder
ntólsó még be nem vett erssége felé vonult. A' helyet üresen találta 's
a' régi római gyarmat romjain keresztyén szökevények által épült falak
,

,

,

leromboltattak. Ezen város elpusztítása igen lesújtókig hatott a' körül lev
törzsökökre , mellyeknek
erssége volt. Mindnyájan csendesen viselek
magokat a' francziák iránt st többen hozzájok is csatlakoztak. Bugeaud
egyszer Ígéretek 's megvesztegee' mellett azon ketts politikát követte
tések által a' törzsökök hajlamát megnyerni, azután pedig az alá vetett
törzsököket Abd-el Káder boszuja ellen tehetsége szerint oltalmazni.
Nem csak a' nyár hanem a' tél is nz elkezdett munka bevégezésére fordíttatott. Már januárban 1842. a' még egyedül ellenálló táj felé, a' marokkói határok mellett hadjárás intéztetett
"s januárhó 30-kán Tlemezen
városa, Tafrua vára, Abd-el Káder fegyverrakhelye bevétetett, 's az
utóbbi le is romboltatott.. Ezáltal Abd-el Káder ereje egészen megtörve
lenni látszott, mivel rendes csapatai anynyi ütközetek után igen kevés
számra apadtak le
's
kényszerítve látá magát a' mnrokkói birtokba
vonulni. A' legtöbb eddig neki hódoló törzsökök most forma szerint Bugeaudnak vetették alá , vagy legalább csendesen viselek magokat. Meg-

f
,

:

,

,

ugyan Abd-el Káder ismét martius l-kén Marokkóban és BeniSnussen törzsökébl gyjtött hadsereggel Tlemezennél az ott parancsnokoló Bedeau tábornokot megtámadta hanem viszszaveretvén haszontalan ide 's tova vonulásai után a' marokkói birtokba viszszatért. Ezenkívül
Bugeaud aprilben az ellenszegül törzsökök ellen indult 's azokat alávetésre kényszeritette. St Abd-el Káder fivérei is békesség- és kegyelemért
könyörögtek. Ugy látszott, hogy a' tartomány meghódítása már be van
végezve 's Abd-el Káder megsemmisítve. De a' ravasz emir sólyomgyorsasággal jelent meg 1842. nyarán a' tartomány déli részében. Sokan
az elszakadt törzsökök közül ismét hozzá tértek, 's számos segédforrás
birtokában levén, képes volt magának ismét uj ert alakítani. Lamoriciére,
d'Arbousille és Changarnier tábornokok, kiket hirtelen meglepett, angustus végével 's september folytában Tedekempt 's Maskara mellett megverettek. Jól megfontolt hadmködési tervre volt szükség Abd-el Káder
viszszanyomására 's az elpártolt törzsökök ujonti meghódítására. Mert mindnyájan, de különösen a' kabylok fellázadtak egész Constantáiéig, 'a 5000
kabyl már Setiffet is megtámadta. Csak igen nagy ertetéa által sikerült
Abd-el Kádert olly vidéken, hol még egy franc/ia sem járt, szk térre
szorítni
mert egészen kizni nem sikerit. E' végre a' fkormányzó' maga
jelent

,

,

,

,

,

vezérlé

a' sereget a' birtok
keleti részeibe, az ellenszegüld kabylokal
hódolásra kényszeríteni. Es igy az egész szi hadjáratnak egyéb eredmé-

nye nem ln, mint hogy körülbell anynvi nyeretetl
a'

kormány már

a'

vissza, a'

menynyinek
eredmény

tavaszi hadjárat után birtokában volt 'S ezen
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számtalan ember életébe került, mivel a' folytonos száguldozások miatt,
mellyek forró nyárban sem szntek meg, a' 80,000-bl álló egyetemes
afrikai hadsei-egbl 24,000 ember feküdt betegen a' kórházakban. Köv.
években is megújítá Abd-el-Kader hasonló merényleteit, változó sikerrel.
Mindezen változó harczi szerencse mellett azonban a' gyarmat állapota
jobbra változott. Az utazási biztosság 's a' ben szülöttekkeli közlekedés
növekedett igen ritkán lehete hallani megtámadásokról a' kereskedés
41-ig egy millióvirágzóbb lett; a' státus jövedelmei a' vámokból 1831
ezt Hina' mint
ról
kilencz millióra szaporodtak. A' gyarmatosítás
Fuka katonai gyarmat 's mások alapítása bizonyitja, nagyobb szorgalommal 's jobb sikerrel üzeték. Az európai lakosság száma 1841-ben már
majdnem 36,000-re szaporodott. A' tengerparti városok is virágzásnak
indultak.
A' legújabb eseményeket 's Abd-elKadcr szomorú végét lásd:

—

;

;

—

,

—

Abd-el-Kader.— Nevezetes munkák Algírról
nes (2. kötet, Paris, 1836) Desjobert

:

La

:Pelissier Annales algerienquestion d'Alger (Paris, 1837).
:

Alibeaud (Lajos) egyik azon vakmerk közöl, kik Lajos Fülöp francz a
Nimesben 1810-ben. Itt és
Narbonneban némi oktatásban részesült 's mint másoló üres óráiban tör;

királyt meggyilkolni szándékolták, született

,

olvasmánynyal foglalkozott. 18 éves korában mint önkénytes beállt a'
15-dik sorezredbe, tizedessé, késbben hadszámolóvá lett. A' júliusi forradalom idején a' néphez ment át, 's július 29-dikén egy torlasznál igen
megsebesíttetett. Történetesen támadt verekedési botrány miatt 1834-ben
a' katonaságból kilépett, Perpignan- és Barcellonában élt, 's azon szándékkal tért viszsza Parisba, hogy a' királyt meggyilkolandja. Parisban nagy
megfontolással fogott elkészületeihez, 's a' legnagyobb hidegvérüséggel
közeledett a' merényhez. Jun. hó 25-én 1836-ban volt, midn a' tuilleriák
kapuján kikocsizó 's a' tisztelked nemzetrségnek magát meghajtó királyra
a' gyilkos golyót elsütötte, melly a' király feje mellett ment el. Kövid kihallgatás után mint királygyilkos, halálra ítéltetvén, jul. 11-én kivégeztetett,
több törIfjúságából merész elszántságra mutató tényeirl beszélnek
vényszéki bizonyítvány azonban jó szivét 's társalkodási szelídséget emelé
téneti

,

,

ki.

—

B.

Alkotmányok. Alkotmány

— szélesb

értelemben

—

jelenti a' status-

kormányzásnak törvény, vagy tettleges erszak, vagy szokás által, vagy
bármelly események következtében megállapodott alakját; szorosb értelemben pedig mint itt is véve van, a' statuskormánynak sajátszer, má's bár többféle alakulásra képes,
soktól lényeges vonásokban különböz
de mégis hasonló lényegü módját. Ezen szorosb értelemben az alkotmány
tudományilag 's gyakorlatilag az újkor szülöttje. Az újabb alkotmányos
,

,

rendszernek

f

elve

nem

a'

politika,

hímem

a'

jog, nevezetesen

a'

népjog,

népet vagy azt híven és életersen képvisel
testületet a' kormány ellenében megillet, és az igaz közakarat uralAz alkotmányos szellemnek többé kevésbé tökémát biztosító helyzet.
letes törekvéseit 's eredményeit látjuk ugyan már a' régi világban is, látjuk a' germán népfajoknál 's fleg a' hasonlítólag boldog Angliában, hol
egy a' jogot 's szabadságot biztosító polgári állapotnak magvai már Alfréd
királytól kicsikart
's késbben a' János
király erénye 's bölcsesége
's

ennek valósítására egy

a'

—

,

58

Ukotmányok.

iáÍ5-ikí magna charta által megszülettek az 1679-iki „Habeas corpus
acta" által megersödtek, késbben pedig, sok küzdelem után, a' mostani alkotmányos fogalmakat megközelít rendszerré fejldtek. Helvetiában és Németalföldön szinte sikeres lépések történtek a' szabadság felé 's
inas országokban is a' lelkismeret szabadsága után törekvés alapot rakott
némi polgári szabadságnak
st itt-ott túlságos tanokra is vezetett.
Mindez azonban nem bizonyít a' valódi alkotmányos rendszer újdonsága
ellen. Mert a' szabadon választott képviselk általi nemzeti képviselet eszméje nem létezett még, 's a' kormányzók és kormányzottak közti józan
jogviszony csak kevéssé értetett. Az angol rendszer is, melly az éjszakamerikai és els franczia forradalom eltt bámuló tisztelet
óhajtás és
irigylés tárgya volt, csak a parlamentreform által nyert' az ujabb statustudományt megközelít alakot. A' régi népek úgy a' középkori respublikák democratiai szabadsága inkább csak egyes városokra terjedt 's városi
és nem statusalkotmány volt
aristocratiai túlsúlylyal. A' helv szövettség
köztársaságai 's németalföldi respublica korán elkorcsúltak részint az elkel nemzetségek aristocratai bitorlásai részint, a' városi községeknek az
alájok vetett kerületek felett gyakorlott erszakos uralkodása által. Az
itt-ott mutatkozó szabadsági törekvések
kivévén némelly szilaj pórlázatöbbnyire csak a! fejedelmek, 's nem az aristocratiák ellen voldásokat
tak intézve mert leginkább az aristocratáktól indultak ki 's azért nem is
vezethettek az észszer jogot kielégít eredményre. A' régibb kor írói 's
tanárai végre, kik a' szabadság érdekében felszólaltak, részint pártbuzgalom által a' bölcs mérséklet határain túl ragadtattak mint Languet,
Buchanan 'sat. részint korukat nagyon megelzték 's ezért jelentékeny,
vagy legalább állandó gyakorlati befolyás nélkül maradtak, mint az erényes Algernon Sidney 's a mély Locke. Ezt mondhatni a' politika és statusjognak a' franczia forradalmat megelzött csaknem minden mveljérl,
bár azon örökké él érdemük megvan hogy dics magot szórtak el 's a'
népeket elkészítették a' kitisztult alkotmányosság elfogadására, 's ezért
Montesquieu, Voltaire Rousseau, Schltzer, Fiiangieri, Smith Ádám 'sa' t.
neve eltt kalapot emel a' tisztel maradék. Az elvetett mag kikelt 's megtérnie gazdag gyümölcsét az amerikai és franczia forradalomban, melly
utóbbi, ha eredeti szellemétl el nem tér, európaivá lehetett volna, igy
azonban túlságai által a' jókat is elidegenitvén, a' roszaknak pedig absolutisticus és aristocraticus ellenhatásra ürügyet szolgáltatván
csak azon
nagy eredményt szülte, hogy a' népekben élénk vágyat keltett valódi jogállapot létesítésére. A' franczia forradalom tiszta alapelveinek alkalmazásából születtek az ujabb alkotmányok többé kevésbbé tökéletes alakban,
's a' halhatatlan 1789-iki costituante nézeteit 's irányait követve fejtette
ki
a'
revolutió kezdetét megdicsít lánglelkek
Franklin
Paine,
Sieyes Mirabeautól kezdve
mai napiglan aok jeles publicista az alkotmányos rendszert, mint az ma értetik.
Az alkotmányos rendszer, mikint az az amerikai 's a/. Európára közvetlenül ható franczia forradalom óta kifejlett, elméletben egészen, de gyakorlatban is legalább közelitleg, egyazon a' fenforgó tettleges vágj történeti viszonyokra alkalmazott tiszta éSZSZerÜ státusjoggal. l'\> elvei
1) a" statushatalom nem egyéb, mint társasági hatalom, azaz
a' polgári
,
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társaság tagjainak a' társasági szerzdés által meghatározott körben ható
közakarata; tehát nem úri, nem tulajdonjogból ered, nem menynyei,
nem patriarchai hatalom. 2) E' hatalom a' társasági tagok szavazata, 's hol
ez a' státus kiterjedése miatt személyesen 's közvetlenül nem gyakorolható,
azoknak szabadon választott képviseli által nyilvánul. 3) Kell, hogy e'
képviselet és a' kormány közt a' hatalmak olly felosztása vagyis a' munkáló és ellenálló erknek olly aránya létezzek , hogy azáltal a' valódi
,

közakarat uralma biztosítva legyen. 4) Ennek legjobb módja, ha a' törvényhozó hatalom az adómegadási joggal együtt a' nemzeti képviselet,
a' végrehajtó 's közigazgatási hatalom pedig a' nemzetnek felels kormány kezében van. 5) A' törvényhozó és közigazgatási hatalmon kivíü
kell lenni a' kétséges jognak fenforgó esetekbeni elitélésére független
bírói hatalomnak. 6) A' kormányrendeletek 's népképviseleti már akár országgylési akár helyhatósági 's bírói tárgyalások nyilvánossága és a'
sajtószabadság, lényeges czikkei minden alkotmánynak. 7) A' polgári társaság 's abban él valódi közakarat fogalma magával hordja a' társasági
tagok törvényeltti egyenlségének azaz a' status javaiban 's terheiben
tehát a' személyes szabadság
való részvétegyenlség jogának fogalmát
:

,

,

jogszer birtok és kereset egyenl biztosítását 's egyenl hivatalképességet a' kell mveltséggel birok számára. 8) Az alkotmányos polgár
lényeges jogaihoz tartozik a' vallásszabadság, míg az erkölcsiség és rend
's

vagy közbiztosság elleni tényekre nem csapong 's a' kivándorlás szabadsága. 9) A' statusvagyon csak kö; n zélokra fordítható 's a' népképviselet
ellenrköel felügyelése alatt áll a' fejedelem 's udvara ill ellátásáról a'
státusvagyonból utalványozott civillista által történik gondoskodás. 10)
Az alkotmányos fejedelem személye nem áll felelsség alatt ellenben mi,

;

,

népképviselet tagjai pedig minthogy e' minségben csak véleményeket nyilvánítnak , nem pedig
tettleges hatalmat gyakorolnak szavazás által határozatok hozásához járulnak, nem pedig azok: ak kényszerít végrehajtására hivatvák , hivatásuk ezen körében nem-telelsek valamint nem felels a' nép mellynek
Ezen tételekben áll körülbell az alkotmányosság
nevében fellépnek.
mostani fogalma ; ezek ellentéte képezi az absolutismust.
A' népek keblében évrl évre ellenállhatlanabbúl fejlett ki az alkotmányos
élet vágya. Fleg Francziaország szelleme volt , melly az ó világon keresz-

nisterei felelsek neki és a' népképviseletnek

;

a'

,

,

,

,

—

's a' Rajnát túllépve, Németországot átjárta és felvillanyozta.
Napóleon vaskeze képes volt is a' valódi alkotmányos szabadságot
szuronyai alatt lenyomva tartani, a' hamu alatt meg nem sznt élni annak
mellynek a' fejeizzó tüze 's a' franczia kényúr ellen felkel német nép
delmek, koronáik megtartásaért némi engedményeket adni kénytelenek

tül lobogott,

—

Ha

,

,

voltak, az 1815. június 8-iki németszövetségi actában képviseleti alkotbiztositékát nyeré millyennel némelly országok p. o. Szászország,
ha nem forma szerint is, de legalább egyes törvények hasonértelmü hal-

mányok

,

Spanyolországban,
már elbb is bírtak. Míg Európa delén
Portugálban, Nápolyban, Piemontban alkotmány alkotmány után született
Németországban is elkezddött az alkotmányozás új idszaka.
's bukott
szárnyai
A' constitutionalismus urasága, mint Ahasvér, sohasem pihen

mazában

,

,

,

;

nem nyugodva

repülik át

a'

világot

;

épít és organizál jól

,

roszúl

,

romba
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—

dönti, mit épített, és a' romokból új szebb épületet alkot.
A' kisebb
nagyobb német álladalmak, Bajorország, Würtemberg 's Badentl kezdve
Lichtenstein- és Hildburghausenig megkapták papíralkotmányaikat, 's
kevés német status volt melly az alkotmányosság némi árnyékával nem
bírt volna, midn a* júliusi forradalom 1830-ban eltört. Ekkor a' constitutionalismus új szakába lépett. Az 1830-iki tökéletlen és következményiben nagyon is szomorú franczia chartát már 1831-iki febr. 28-ikán
,

a' hasonló politikai mveltség 's izgékonyságú szomszéd Belgium alkotmánya. Hatott a' franczia példa a' kevésbé
mozgékony Németországban is. A' nép elkereste a' német szövetségi acta
13-ik szakaszát, 's nem csak papíron akarta azt látni. A' legatyaiabban
kormányzott statusokban is nvustalansáfj ütött ki. Ezen mozgalmak gvümölcsei Altenburg herczegség 1831. april 29-iki Szászország ugyanazon
év sept. 4-ki Hessen választó fejdelemség ugyanazon év január 5-iki.
Braunschweig 1832. oct. 12-ki,Hohenzollern-Sigmaringen 18^5-ki,LippeDetmold herczegség 1836. jul. 26-iki Hannover 1840 aug. 6-iki Schwarzburg-Sondershausen 1841. sept. 24-iki alkotmánya.
Az alkotmányosság legújabb hatalmas haladása melly az austriai birodalmat is magával
ragadá, ismét Parisból indult meg az 1848. februári forradalommal, melly
ott a' Bourbonok uralkodását teljesen megtörvén, Francziaországot respublicává változtatá. Az igazsággá sohasem lett 1830-iki chartát a' franczia respublicának 1848-ik novemberén elkészült alkotmánya válta fel.
Austria, Poroszország, az egyházi status, alkotmányokat nyertek a' kissebb német statusok közöl pedig Anhalt-Dessau Reuss-Greitz és többen.
Ezek az 1 830. óta keletkezett akotmányok. Most azonban hogy az
európai alkotmányoknak teljes jegyzékét 's némi jellemzését adjuk, sorban
el fogjuk számlálni azokat
tekintettel azon különbözési pontokra, melylyek korunkban a' közfigyelmet leginkább foglalkodtatják.
Az alkotmányok vagy octroyáltak, mellyek egyoldalulag a' fejedelmektl
adattak, 's igy a' fejedelmek elégséges garantiát nélkülöz ajándékai, vagy
szerzdés útján keletkezett, pactált, alkotmányok, mellyek a' fejedelmek
's népek közti egyezésbl jöttek létre. Ezeken kivül a' népek által önmagoknak adott alkotmányok. Az octroyáltak következk
1) a' nassaui,
1814. sept. 1-jérl. 2) A' hollandi
melly azért soroztatik ide, mivel a'
király az 1815-iki aug. 24-iki ,,Grond\vet vor het Koningryk der Nederlanden" noha 796 szó 527 ellenében viszszaveté, alaptörvénynyé emelte.
3) A' schwarzenburg-rudolfstadti 1816. jan 18. és 1821. april 8-áról. 4) A'
echaumburg-lippei 1816. január 15 -éri. 5) Dániában az „Arve Enepold
Acte 1651. január 10-rl (örökös egyurasági törvény), a* „Köngelav"
(királytörvény) 1663. dec. 14 -éri
az 1831. máj. 28-iki deoretum,
ai
1834. máj. 1 5-iki választótörvénv. 6) A' két Mecklenburjihan az lá23-iki,
1755-iki s 1817. dee. 23-iki acták ; a' képviselk 1849-iki aug 3-ikán
tartott ülésében a' mecklenburg-schwerini alap- és választótörvény fogadtatott el. 7) A' bajorországi 1818. máj. 26-aról. 8) V.' badeni 1$18. april
22-érl 9) A' lichtensteini 1818. nov. 9-érl. L0) PortugaUban a' „charta
de lei" 1826. april 19- éri, elismerve L842. febr. ll-kén. 11) ^hanno-

tökélyesb kiadásban követé
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veri 1840. aug. 6-áról. 12) A' porosz L848. deo. 5-érl. 18)
jul. 6-áról. 13) Az austriai isin. márt. 4-éröl

moldi 1836.
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lippe-det-

Alkotnia-
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Alkotmányok,
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de némi affélére emlékeztetnek a' nápolyi
1821. máj. 16-iki rendelete, melly két statustanácsot (Consulta di
stato) állít fel, egyiket 30 taggal Nápoly, másikat 18 taggal Sicilia részére
's Törökországban ,,a' gülhanei hatti scheriff" 1839. nov. 3- káról,
's 1846. martiusi ferman, melly ek tanácskozó gyléseket engedményeznek.
A' némellyek által szinte octroyáltaknak de nem helyesen, nevezett, magok a' népektl eredt vagy respublikák által hozott alkotmányok pedig
a' norvégiai 1814. máj. 31-kérl
a' spanyolországi kortesalkotmány 1812.
a' belga, mellyet a' nép nevében a' nemzeti gylés adott
máj. 19-érl
1831. febr. 25-ikén a' franczia köztársaság alkotmánya 1848. nov. 4-érl
a' schweiczi cantonok, 's Hamburg, Bréma, Lübeck, Frankfurt szabad
városok alkotmányai
Egyesség útján létre jött alkotmányok pedig, nem is említvén a' történetileg kifejlett régi angolt és magyart
1) a' svéd 1809. június
7-érl. 2) A' waldecki 1816. april 19-érl. 3) A' weimari 1816. máj.
5-érl. 4) A' würtembergi 1819. sept. 25-érl. 5) A' hessen-darmstadti
1820. dec. 17-érl. 6) A' szász-kóburg-góthai 1821. aug. 5-érl melly az
ernesti linea 1826. nov. 15-iki osztályszerzdése után 1829-ben módosíttatott, 7) A' szász-meiningen-hildburghauseni 1829. aug. 23-áról. 8) A'
kurhesseni 1831. febr. 16-ról. 9) A' szász-altenburgi 1831. april. 29-érl.
10) szászországi 1831. sept. 4-érl, módosítva 1848 iki nov. 15-kén. 11)
braunschweigi 1832. oct. 12-érl. 12) hohenzollen-siginaringeni 1833-ról,
és hechingeni 1796-ról 's 1835-rl. 13)reuss-greitzi 1845-rl.
Fontos különbséget jelel az alkotmányok közt az egy vagy két kamrarendszer.
Egy kamra van azon kis statusokban, hol rendkívül nevetséges lenne a' 10—12 követet kétfelé osztani, mint p. o. Reuss-Greitzban s
vagy Hohenzollenben továbbá a' respublikákban u. m. Francziaországban és Schweitzban, hol egy a' nép és annak hatalma ;
ellenben két
kamrarendszer létezik Angiiában, Norvégiában Svétziában Hollandban,
Bajorországban, Bádenben
Nassauban, Würtembergben Hessenben,
Hannoverben, Szászországban Portugalliában Spanyolországban, Belgiumban, Poroszországban és az austriai alkotmány szerint Austriában
létezett különösen magyar hazánkban is.
Némelly országgylések képviseletiek hol t. i. a' választmányi joggal
bíró nép öszszesége lélekszám szerinti választókerületekre osztva választja a' követeket
mások karok és rendek (rendiek stándische) hol a'
nép bizonyos osztályai frend
nemesség papság polgárság parasztság, mint illyenek küldenek követeket. Képviseleti országgylések a'
norvégiai, spanyol, belga, szász, franczia, porosz
rendiek ellenben
az angol, svéd, a' hollandi, a' dán, sardiniai, bajor, bádeni, würtenbergi, hesseni, hannoveri, portugall 'stb. Egyenes közvetlen választás
van Fiancziaországban Angliában Belgiumban Szászországban ; a' nemesi követekre nézve Weimarban Kurhessenben Braunschweigban 's az
els kamrára nézve Bádenben
választóférfiak általi közvetett választás
pedig: Norvégiában, Spanyolországban, Dániában, Bajorországban, Poroszországban 's a' második kamarára és a' városi és paraszti követekre
nézve legtöbb statusban Németországban, 'sa't. (lásd egyes országok alkotT.
mányait az illet betk alatt).
,
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Alladahni.

Álladaliui liivataluukok. - Az álladalom uak, — melly névvel majd
egy bizonyos földön közös fhatalom alatt egy egészet képez polgári
társaság, majd egy nemzet közintézeteinek foglalatja, majd a' nemzet és
egyes tagjai viszonyainak erkölcsi szempotból véve a' népszellem szerint
feladata és czélja
meghatározott és systematizált rendezet neveztetik
az egyes erknek a' nemzet javára öszszcfogása. Ennélfogva fejthetni meg
ama többféle kérdéseket mik az álladalmi hivatalnokok vagyis azok
iránt, kik, mint az álladalom czéljának elérésére az álladalom hatalmának
egy részével felruházott egyének által, csakugyan az álladalom maga korIde nem
régóta vitatva mai napig sznyegen vannak.
mányoztatik
Bizonyos
értve a' mechanicus szolgákat kikrl jelen czikk nem szól.
,

—

,

,

—
—

,

,

levén, hogy nincs ember, ki világra jöttének czélját álladalmi együttélésen kivül elérhetné, bizonyos az is, hogy minden egyes honfi szolgálatára
az álladalomnak számot tarthatni és szükség esetére ezt követelhetni is
kell ; valamint viszont minden egyes honfi tehetségéhez képest méltán igéEzen képeshogy az álladalom hivatalaiban részesülhessen.
nyelheti
séggel jelesen Magyarhonunkban az 1844-ik évi országgylésen alkotott
csak a'
törvény által minden honfi születés- és valláskülönbség nélkül
Kétséget nem szenvedvén, hogy a' jó
ruháztatott fel.
zsidókat kivéve
álladalom eszményének (ideáljának) csak azon állapot felel meg hol annak
feladatainak lehet legtisztább 's legtökéletesb felfogása és leghívebb sikeresitése iránt az álladalom rendezete biztosságot nyújt , igenis kivánatos
volna, hogy az álladahnak egykori hivatalnokaiknak a' hivataloskodásra
mint kizárólagos életmódra való tudományos kiképezésük iránt intézkednének mindenesetre pedig szükséges nem csak az, hogy az alkalmaztatásnál az illetk tulajdonai szorosan megvizsgáltassanak, az alkalmazott hivatalnokok hivatalban állásuk egész ideje alatt magokat a' hivatalnak kizárólag szentelni szoríttassanak, és késbbi vétkességük vagy használhatatlanságuk esetén az álladalom e' részbeni jogánál fogva elbocsáttassanak,
hogy
jelesül a' vétkesek szigorúan meg is büntettessenek, hanem az is
ide nem értve
lelkiismeretes vizsgálat és törvényes megitélés nélkül
azon eseteket, hol a' hivatal maga töröltetik el, mire az álladalomnak
állomásaikból ki ne szoríttathascsakugyan szabad kezének kell lennie
igazolt hü szolgálatuk jutalmául pedig magok és családjuk élelsanak
Az egykori nagy porosz király, 2-ik
mezése éltük napjáig biztosíttassak.
Fridrikre , ki (valamint utána a' gyöngédebb érzelm 2-ik Józsefesászár
is) magát az álladalom els hivatalnokáuak szerette nevezni, kétségtelenül némi árnyékot vetett a' hivatalnoki nyugdíj kérdésében tagadólag adott
amaz ismeretes kemény válasza, melly a' hivatalnokoknak viszszaélésekre
Léteznek országok, hol az álladalmi
utalványozását foglalta magában.
hivatalnokoknak próbatételgyanánti ideiglenes alkalmazása (provisoria
ap|)licatio) törvényileg is be van hozva a' végett, hogy az álladalmi szolgálat holtig megtartásának rendszere mellett a' kormánynak alkalom n\ ujtassék ügyetlen egyéneket jókor elmozdíthatni. Illy ideiglenes alkalmaztatás, úgy tetszik, hogy az álladalom ezéljánik csak akkor felel meg, ha nem
hoszszasan, talán egy sztendné] tovább nem, tartami és ekképen inkább
gyakorlatba való bevezetésnek, mintsem próbatételnek színét viselendl.
Menynyire álljon magának az álladalomnak érdekében a' hivatalnokokat
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könynyen el nem bocsátani, könynyen meg nem változtatni, kiderül onnan,
hogy a' hivatalnokok ott hol gyakran változnak elöljáróiknak ugyan
nagyobb készséggel vetik alá magokat de hivataluknak ritkán felelnek
Fleg szükséges hogy a bírák állomeg egész lélekkel és buzgósággal.
mása tartósan biztosíttassék hogy igy minden hatalom ellenében elfogult,

,

,

—

,

,

el.
Csalatkoznak, kik az önkénytes elbocsáthatás
ragaszkodásukat elérhetni
hivatalnokoknak a' kormányhoz való
elöljáróiknak kegyeitl függ hivatalnok ezen
vélik. Igaz, hogy az
kegyeknek gyakorta mindenét még lelkiismeretét is feláldozandja de mihelyt volt elöljárójának befolyása csökken ez többé neki nem árthat és a'
a' hivatalnok is éhez fog ragaszkodni és az
kormány más párt kezére
álladalmi szolgálat pártok játékává leend. A' kinek örökké félni kell, hogy
egyik párt kormánya alatt nyert helyét másik párt felemelkedésekor
megint elvesztendi, az minden módon saját hasznát fogja keresni és részben innen eredtek a' vesztegetésekrl gyakorta alaposan tett panaszok.
Végre a' szolgálatnak illy bizonytalansága mellett az érdemnek alacsonyabb fokokról magasabbakra emelkedését nem várhatni, minthogy akkor az
hanem a' pártok felállomások nem a' szakismeretektl és tapasztalattól
Illetleg a' hivatalnokoknak
emelkedésétl vagy megbukásától függnek.
melly az álladalmi
a' legfbb hatalom és a' nemzet irányábani kell állását
jognak és a' politikának egyik legfontosabb és legnehezebb feladata, bizonyos hogy még azon esetekben is hol a' hivatalnok csak felsbb meghaannak saját belátására és tiszta lelkiismeretes akaragyást hajt végre
mirenézve semmi felsbb akarat által elre meg nem
tára sokat kell bízni
határoztathatik hanem, emberi önkénytl függetlenül, physikai vagy erkölcsi szükségbl keletkezett szabályoktól függ a' hivatalos eljárás, 's az
eljáró hivatalnok önmaga több kevesebb felelsséggel tartozik. így az igazságügyben a' bírónak semmi felsbb hatalom szabályokat nem rendelhet,
mik szerint egyes esetekben Ítéljen és a' bírói Ítéletre a' fejedelemnek magának sem lehet befolyása vagy kedvezésre igénye ott, hol magát törvényes
bírói Ítéletnek alárendelni tartozik, p. o. magánbirtoki jogaira nézve.

ság

nélkül járjanak

mellett
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az álladalmi szolgálatnak egyéb szakairól is áll , minthogy a'
Ekképen
hivatalnok nem egyéni , hanem közczélra van felállítva.
mindenkire nézve csak egyetlen egy közös törvény állhat meg az igaz,
melly részint történetileg , részint tudományilag ki van fejtve , de szorosabban kötelez, mintsem az emberi önkénynek bármelly rendelete. Nem
köteleztethetik senki arra hogy valótlant érvényesítsen p. o. hamis jegyzkönyveket, számadásokat 'stb. készítsen, mit ha tenni merészelne, csak
önmaga lenne felels és felsbb parancscsal magát soha ki nem menthetné.
Egyébiránt a' hivatalnokok servilismusának következménye ln az,
hogy több országban , valamint Magyarhonunkban is a' hivatali eskü
mintájába az alkotmány iránti hség, mintegy kísérlet elleni paizs, igtattatott be, mirenézve meg kell jegyezni, hogy ezen paizs haszontalan , mihelyt az alkotmány maga nem valóság. Az alkotmányra leteend ezen
esküvel a' hivatalnok elébe szabály tzetni szándékoltatik , melly szerint
felsbb parancsok teljesítésében önfelelsségét megmérhesse, miután azon
kérdés valljon e' felelsség a' subalternus végrehajtókat is , vagy csak a'

Ugyanez

——

:

,

,

—

:

parancsoló felsbbeket

,

jelesül a' ministereket,

mint kútfket , terhelheti?

Allarfl.

nagy vitának tárgyát képezi. De teltételezve is, hogy a* hivatalnok csak
alkotmány szerinti engedelmeskedéssel tartozzék elöljárói irányában ez
maga magában még nem elegend, ha maga az alkotmányban az illeti*
,

Imataloskodások határai és korlátai benne nem foglaltatnak, min szabátörvényhozás terére valók. Leginkább ezélszer1\ ok azonban inkább a
uek látszik tehát, nem csak az alkotmányra, hanem különösen a' hivatalt
Nem alaptalanul
illet kötelességekre is szabandó minta szerinti eskü.
okoskodnak azok kik a' végrehajtandó felsbb intézkedéseknek a' végrehajtásnál a' végrehajtó általi megbirálását a' kormány hatályosságával
öszszenemférhetnek és csak bonyolodásra 's ártalmas halasztásra vezet1

—

,

a' közigazgatásnál gyakorlatilag csak azt, a' mi jogilag lehetséges, t. i. az engedelmeskedést és snbordinatiót mondják kivihetnek, a'
Ugyanfelelsséget a' ministerre, mint legfbb hivatalnokra, vetvén.
ezen okból az ujabban létrejött alkotmányok többnyire azon szabályt állítják fel az alárendelt (subalternus) hivatalnokokra nézve , hogy az elöljáaz elöljáróságok feróságoknak kell alakban kibocsátott parancsainál
az engedelmesked végrehajtó hivatalnokok az alkotlelsek maradván
mány megsértését illetleg minden felelsség alól felinentvék, de korán-

nek tartván,

,

—

—

—

—

Némeíly
Bem büntetket, p. o. alkotmány elleni fölségsértést illetleg.
törvényhozások egyszersmind a' hivatalnokokat arra is kötelezik hogy
midn az elöljáróság illetsége (competentia) bizonytalan, vagy ha a' hifelevatalnokok az intézkedés tartalmában bökkent találnának, ugyan
lsségük alóli teljes mentségük végett felirásokat tegyenek. Ellenben más
alkotmányok, alakilag érvényes ollyan parancsra nézve mirl kétséges,
valljon benne alkotmánysértés foglal tat ik-é? az altisztet felelsség nélkül
hagyák, de koránsem akkor, mikor ama parancsban az alkotmánynak
hogy legigazabb
nyilvános megsértése foglaltatik. És ez úgy látszik
szempont. Ez eddig elhozottak tnlajdonkép az álladalom és hivatalnokai
mi a' magányosoknak hivatalnokok elleni
közti viszonyokat taglalván
panaszait illeti, mi azokkal tartunk, kik a' hivatalnoknak a' kormány
paizsa alá búhatását megneinengedhetnek Ítélik és azon elv mellet nyilatkoznak, hogy a* hivatalnok önmaga tetteirl felelni tartozzék. Magyarhonunkban a' törvényhozás már a' legrégibb idkben a' bíráknak és tisztviselknek viszszaéléseit és bneit legszigorúabb büntetések szabásával
iparkodott zabolázni és elhárítani mit a' honi törvénykönyv számos czik,

k

,

,

,

,

miknek alapján a' megsértett feleknek a' megsért tisztviselk elleni vád útja törvényes bíróságok eltt mindig nyitva állott.
Hogy a' meghozott törvényeknek sikerük nem volt, úgy ez mint sok más
egyéb viszonyok szomorú következése. — L.
esetben
Allard, a' lahore-i sereg fvezére, szül. 1783. Napóleon alatt Bruné

kei tanúsítnak,

,

,

—

marschall segédtiszte volt. Ennek meggyilkoltatása után 1815. elhagyta
Francziaországot , hol a' restaurált Bourbonoknak szolgálni nem akart
és Amerikába szándékozott, de egy barátijának tanácsára e' tervvel felhagyott és Egyptusba ment, innen pedig Abbas Mirzához Persiába, ki
neki ezredesi czimel és zsoldot adott. Minthogy azonban e/redet nem
kapott, ez állásál is feladta ós Afghanistanba, onnét pedig L820.Lahore-be
ment, hol a' merész Rundsebit-Singh fejedelem szolgálatába Lépett, kinek
egész bizodalmát rövid ido alatt megnyerte, 's ki által fvezérré MYQ1*
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Azon fogadás

letett.

mellett

— indiai benszülöttel —

,

hogy Rundschit-Singhez viszszatérend,

gyermekeivel, 1835-ben Francziaországot
meglátogatta hol az udvar
legnagyobb kitüntetéssel fogadta gazdag
pénzgyüjteményét a' párisi kir. könyvtárnak ajándékozta. Adott igéretét
beváltandó, 1836. viszszamentLahorebe, mint egyszersmind franczia ügyvisel, de övéit Franczfaországban hagyta. Megholt 1839. jan. 23., miután
még az afghánok ellen véres harczokat vívott, 's barátjának, RundschitSinglmek az általa nevelt 's betanított katonaság által lényeges szolgálatokat tett.
V.
Állatok Magyarországon. 1) Lorak. A' lovak számát Fényes Elek
(Statistica. Els K. 162 1.) hozzávetleg 1,200,000-re teszi Magyarországon. Lovaink legnagyobb része rósz szép és nemesitett lovak csak
itt ott a' nagyobb földbirtokosoknál 's némelly vagyonosb polgárok- és
földmivelknél találtatnak.
A' lónemesitésre legtöbbet tettek a' gróf
Széchenyi István halhatatlan hazánkfia által megindított pesti évenkinti
versenyfuttatások, mellyeket egy e' czélra keletkezett részvénytársaság

njével

's

t

,

,

;

—

,

—

intéz

's a'

,

— A'

rokoi

cs. k.

mezhe^

zetesek gr. Hunyadinak örményi.
Károlyi Györgynek nagy-károlyi gr. Széchenyi Istvánnak czenki 'sat.
ménesei.
2) Szarvasmarha. Á' két nagy magyar róna a' szép magyar
,

—

hajts

gulyák. A' felföldi faj alacsonyabb, de zömökebb termet, 's
eredet. A" magvai' tehenek kevés tejek, 's azért némelly uraságok schweizi vagy tvroli tehenészeteket állítottak. Fényes E. (Stat. I.
169 li) a' magyarországi szarvasmarhák számát kerek számmal 4,800,000-re
teszi. Bival csekély számmal tenyésztetik. 3) Juh. 2-dik Jósefnek az
austriai tartományokba idegen posztó behozatalát megtiltó rendelete 's
a' posztógyárak ezen okon következett felvirágzása adta a' m. -országi
juhtenyésztésnek az els lökést. A' magyar gyapjú a' világkereskedési
czikkek közt most már helyet foglal, 's hazánk a' juhnemesitésben, kivéve
Angliát 's Németország részeit minden egyéb országgal kiállja a' versenyt. A'juheladás 1823. óta évrl évre növekedett; gyapjú 1823-27-ig
évcnkint 14
15 millió forintot, 1834-ben pedig Becker szerint több
mint 19 milliót hozott az országnak. A' juhok számát Fényes E. évenkinti 340 ezer mázsa gyapjutermést vévén fel, körülbelül 17 millióra teszi.
Egyes nagy birtokosok, gr. Károlyiak, Festetitsek, Batthyányak,
Eszterházyak Széchenyiek Hunyadyak Károly fherczeg hg. Grassalkovich egyenkint 60
80,000 darab birkával bírnak; hg. EszterházyA]
nak 1839-ben volt 270,000 juha, 4000 kosa, 60 ezer báránya 'sat.
minség is igen örvendetes haladást tett. Leghiresb nyájak gr. Károlyi
Lajos tótmegyeri, gr. Hunyady Festetics, Széchenyi, a' fherczegek
Nyitra-, Fehér-,
'sat. nyájaik, 's a' juhnemesités legkitnbb hazái
Somogy- megyék.
4) Kecske ; nem fontos czikk leginkább a' rácz,
oláh és feltoldi vidékeken tenyészik. 5) Sertés. A' sertéskereskedés nagy
fontosságú, de nem csupán m.-országi, hanem Servia, Bosnia 's Oláh-

kádi

'sat.

külföldi

,

,

—

—

,

,

,

,

—

—

,

:

—

Uj

k.

Tsm. Tár.

I.

hot.

,

°

Ml.ll kill/ÚK.

fit)

gból najtotl 'a itt meghízlak sertésekkel zetik. Az éjszaki megyékéi
Erdély egy részét Debreczeu tartja szalonnával! A' sertések számát
M.-országon Lichtenstein negyedfél millióra leszi; Fényes szerint 4
millióra biz\ást tehetni. <i) Vadak. Az éjszaki 's keleti nagy erdkben sok
i

j

vaddisznó, különösen Mármarosban még medve, is találtatik; szarvas, z,
elég van, zerge már ritkaság,
i'
Kárpát legmagasb csúcsain jelenik meg; nyúl mindenütt nagy bséggel jár; farkasok kemény
teleken tetemes károkat okoznak. Számos uradalom tart nagy, bekerített
vadaskerteket 's tilosokat. Legnagyobb- *s híresebbek hg. Eszterházynak
tolnamegyei tamási vadaskertéi, 600 's 240 hold kiterjedéssel, mellyeket
8 helység határára terjed, 25,000 holdnyi tilos vesz körül. 7) Madarak
Páczányok csekély számmal, némelly uradalom fáczányos kertéiben, csá-

dámvad

:

szár-, hnros-, fogoly- madarak, fajdtyukok, fenyvesmadarak az erds 's
hegyes vidékeken, túzokok darvak' a' rónákon, vadludak 's káesák,
szárcsák, búvárok, szalonkák, (sneftek), gólyák, gémek, kócsagok,
gödények, hattyúk a' tavakon 's mocsárokon.
Sasok ritkábban, sólymok csak igen ritkán találtatnak.
A' ludtenyésztés , mcllynek tollával
nevezetes kereskedés zetik, (5 év alatt közel 2 millió forint árú eladás)
mindenütt nagyban megy a' rónákon; ugy a' kacsa-,póka-, tyuktenvésztés,
mellyekkel a' nyugoti megyék Austriába znek kis kereskedést. 8) Méh.
Méhtenyésztés leginkább a' katonai végvidéken, de másfelé is zetik a' ben
,

—

—

;

elfogyasztott menynyiségen kivül külföldre is adatik el fél millió értéket
túlhaladó méz és viasz. Rosnyó nevezetes kereskedést folytat ezenezikkekkel;

a'

méhser pedig a' tótnak \s a' szereim

és

horvát végérnek kedves

itala.

9) Selyembogár. A' selyemtermesztés 1837-ben 260,000 forintra ment; az
eperfák szennai, 040,000 darahra.Legjobban virágzik ez iparág Szeremben ">

bánsági és varasdi katonai végvidéken 's Baranya, Soprony,Tolna K
Bács megyékben. Gr. Széchenyi István sopronymegyei nagyezenkijószágán sok eperfát tenyészt, 's példájára mások is, Stfpronyban *s P<
selyemtenyészt egyesületek alakultak (Lásdj Selyemtenyésztés).— 10) A'
a'

i

—

férgek közt nevezetesek az ártalmas kolumbácsi legyek a Bánságban,
mellyek elszaporodván sok marhát ölnek el. 11) Halak. A' Duna 's Tisza
igen haldús folyók, 's az aldunai vidék sokUalat hordBécsbe. A' Balatonnak saját és igen becses hala a' fogas; a" Tisza és Szamos különösen sok
kecsegét ad; a' karpáti kristálytiszta vizek lazaezot. X' Dunában roppant
nagyságú vizák és tokok találtatnak. 12) Imphibiumok. A' Lajta és Rába
rákjai hiresek, 's Bécsbe hordatnak. Az alföldi mocsárokban teknsbékák
találtatnak, Karánsebes vidékén csigák hizlaltatnak. A' nadahj ujabb
idkben kereskedési czikklett; Francziaország ezen elbb figyelemé
méltatott állatocskáért milliókat adózott már hazai mocsarainknak,
Cf,
Állatkínzás. Korunknak humanismusa az oktalan állatokra ií- kitérjedett, 's tagadhatlan, hogy korunk
feladatával a' szi\ nemesítésével, a'
valódi kedélymüveltség terjesztésével, melly nélkül az értelem legszebb
virágai csak hideg jégvirágok, öszsze nem fér azon keg) etlenség, meÚj <'t a
állatokkali bánásban tapasztaltunk. Hogj a' tiszta emberi él
tulajdonná válhassék, ki kell irtani a durvaságnak és szívtelenségnek azon
jeleit is, mellyek az oknélküli \s meggondolatlan állat kínzásban 'mutál ko
nakjmert mindeD él teremtésnek megvan a' nag) természetben saját

—

f

1

,

;
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jelentsége, *s az élethez és ennek élvezeteihez bizonyos joga, mellyel az
emberi mveltség magasabb fokán álló embernek nem lehet felejteni.
ki az állatokon kegyetlenkedést megszokta, könynyen fog gyönyört találni
embertársai kínzásában is, \s könynyen fog elragadtatni az élet minden
viszonyában korlátlan szenvedélyei által.
E' tekintetekbl indulva
állíttattak fel külföldön több helyen állatkínzás-elleni egyletek, 's hasonló
nemes czélból indítványozta illy egyletnek felállítását 1845-ik évben dr.
Balogh Pál itt Pesten is, melly egyesület csakugyan felállott, czélúl tzvén
ki nem csupán az állatkínzás megakadályozását, mi a' humanitásnak csak
hanem általában az erkölcsök nemesítését 's szeliditését. Az
egy ága
egyesület azonban csekély sikert fejthetett ki, mert alapszabályainak fels
helyeni helybenhagyása nem eszközöltethetett, azóta pedig vérengz idk
álltak be, melly éknek a' humanitás nem örül.
A' németországi állatkínzás-elleni egyletek közt legnevezetesb a' müncheni, melly 1842. óta áll, 's
mellynek alapitója 's alelnöke Perner tanár udv. tanácsos, elnöke pedig

A

—

,

—

Eduárd

hg. a' bajor királyné testvére
részvényesei száma túl megy 3
ezerén, ezek közt igen sok fejedelem 's fejedelemn fiókegyesülete van
csak Bajorországban mintegy száz miután maga a' kormány ajánlá illy
egyletek felállítását. Munkálkodását ezen egyesület Bajorországon kivül is
terjeszti nyomtatványainak szétküldése által
nevezetesen •fillérképeit
1,200,000 példányban adta ki, 's a' legszívesebb tanácsot és segédkezeket
nyújt hasonló intézetek alapítására.
Másik nevezetes egylet Németországon a' dresdai.
Parisban a' müncheniek mintájára alakult egyesület, 's lassanként mindenfelé elismertetik a' sokaktól könynyelmüen
gúnyolt dolog fontossága. A' német törvényhozások e' tárgyra különös
gonddal vannak , 's az állatkínzást mint bntényt tekintik mellyre a'
bnt. codexekben fenyíték van szabva.
k.
,

;

,

,

—

,

—

Allegany-hegyek vagy Apalachok, hcgyláncz Ejszakamerikában,
melly 250 geogr. m.földnyi hoszszuságban az egyesült statusok keleti
részeit a' nyugotiaktól elválasztja
délrl éjszakkcleti irányban a'
's
mexicoi öböltl 's Alabamatól Maine éjszaki határáig a' Hudson mellé
nyúlik csekély szélesség 'a párhuzamosan futó hegy vonalokból áll
özek mély völgyekkel elválaszt vák, melly ékben vad hegy folyamok rohannak. Az egész hegység legnagyobb szélessége valami 20 geogr. m.föld,
közép magassága 2500 3000 láb. A' legmagasabb pontok körülbell
6
7000 lábnyiak, 's Hampshireben vannak. Az A. hegység általában
pompás erdkkel fedett, a' völgyek kitünleg termékenyek. Keleti oldala
meredek a' nyugati pedig lejts. Több ponton nagy vastagságú kszéntelepekre akadtak; egyébiránt a' hegység érczekben gazdag; vas, ólom
's délkeleti függ részén a' két Carolinában arany is találtatik
hanem a'
bányászat még nem igen zetik; nyugoti részén pedig számos sós forrás
is létezik, mellyekrl gazdag sóköveket lehet gyanítani. Asványforrást
eddigelé mintegy 100-at számlálnak. A' Hudson az egyetlen hajókázható
folyó melly ezen hegységet keresztül metszi. Több vaspálya 's csatorna
megy el felette mellyek az uj világ csodáihoz tartoznak.
B.
,

;

—

—

,

,

,

,

—

,

Allianz

1.

szövettség.

Allopathiának
homoeopathiával

,

nevezik a' közönséges gyógymódot ellentétben a'
onnét indulva ki hogy az allopathia az orvoslást
,

,
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honaoeojJathia pedig hasonlólag ható szerek által

—

B.
Homoeopathia).
Aluiásy (Zsadányi és Török Sz. -Miklósi) kiterjedt grófi *s részint
fnemes magyar család, mellynek fészke fleg Hevesvármegye. Tagjai

eszközli.

(1.

közöl legújabb

idben nevezetességre

jutottak: 1) Pá/,

a'

nemesek

közöl,

Pesten 1818. január 18-kán;az 1844-iki pozsonyi
követe, hevesmegyei alispán, az 1848-iki
Hevesmegye
országgylésen
pesti országgylésen Gyöngyös város képviselje 's a' képviselház
c<'vik alelnöke; ifj. Pázmándy D. és Páhy János lemondása után a'
debreczeni képviselház egyedüli elnöke az ellenzéknek mindenkor hü bajnoka. Neje Batthyány Amália grófn. 2) Móricz,, gróf, Kristóf fia, szül.
1808-ban; a' m. k. kamarának 1848-ig alelnöke, 's a' conservativ párt
egyik kitnbb tagja; Kossuth pénzügyministeriuma idejében a' dugárusság 's csempészkedések felett itél kamarai bíróság elnöke a' forradalom
idjén, miután Budapest a' cs. k. hadseregtl elfoglaltatott, kamarai
elnök, kinek neve a' Magyarország közjövedelmeire kibocsátott 1849-ki
h.
utalványokon alá van irva. Második neje Festetics Róza grófn.
Almodovar (Don Ildefonso Diez de Ribera, gróf) spanyol rninister,
szül. Valenciában vagyonos családból; a' függetlenségi háború kitörésekor
mint tüzérhadnagy veszedelmes sebet kapót Olivenza védelménél. VII.
Ferdinánd viszszajö vétele után titkos társaságokban! részvét gyanúja
miatt az inquisitio valenciai börtönébe záratott mellybl az 1820. for1823-ban Franeziaországba menekült, onnét
radalom szabadította ki.
VII. Ferdinánd halála után viszszatért és a' Martmez de la Róza által öszszehítt cortes elnöke lett. Mint valenciai fkapitányt, Toreno ministeriuma
alatt kényszeríté egy népzendülés a' valenciai junta élére állni. Minthogy
hadügyministerré
közönségesen az ellenzékkel szavazott Mendizabal
nevezte; azonban ez állásától betegeskedése 'slsturiz és pártja kemény
megtámadásai miatt nem sokára lemondott 's a' kevesebb bajjal járó
külügyi tárczát vállalta fel, mígnem az egész Mendizabal- ministerium
kénytelen lett Isturiznak engedni át tárczáit. A la granjai esemény után
1836 augustusán az alkotmányozó cortesnél követ, Calatrava alatt ismét
hadügyminister 's kevés ideig a' ministeri tanács ideiglenes elnöke. Utóbb
a'regensn által senatorrá, Espartero alatt ismét a' cortes elnökévé 1841.
végével, és utoljára 1842. júniusán külügyi ministerré neveztetett.
Ajánló külsej, finom nevelés, de beteges és gyönge jellem egyéniség,
közt teljesen alkalmatlan a' státushajó
's a' spanyolországi pártviharok
V.
kormányrúdjának erteljes vezetésére.
1847-ki utósó gylésükön a'
Alsó austriai karok és rendek.
3 elsbb rend akkint jelentette ki magát hogy a' 4-ik rendnek ama befomellyet a' régibb
lyását kivánja ismét érvényesíteni a' tárgyalásokban
idkben alkotmányszerüleg gyakorolt. A' 4-ik vagyis városi rend t. i.
miszerint
már régóta olyly anynyira lesülyedett rendi hatáskörébl
országgylési szereplése már csak a' puszta megjelenésben és hirtelen eltnésben határozódnék. Az elbbi idkben a' városi rend is hatályos, a
többi rendekkel egyenjogú befolyással volt a' tartománygyülési ügyekre.
A' külön rendeknek elsbben egyes gyülekezéseibl idvel minda'nóg)
rendnek egyesüli tartománygyülései fejldtek ki ós mig a* elkülön

József

fia, született
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rr.

rendek

kizárólag saját
szabály
szerüleg az öszszes tartomány egyetemes érdekeit tárgyalták.Igy 1247-ben
az öszszes rendek gylést tartottak Bécsben, hogy harczos Frigyes halála
után ennek örökségét nagynénje GertrmJ és testvére Margit között föl,

úri

lovagi

,

rendjök ügyeivel foglalkoztak

,

a'

's

városi

már egyesült közös gylések

„mind a' négy fél" („von allén vier Partéién") közös
országgylésen V. Albert herczeget urokul 's Lépid herczeget ennek
gyámjául tették. 1407 Neuburgban az uraknak, fpapoknak és városoknak volt gyülésök a' Lépid és Ern berezegek közti gyámság ügyében.
1411-ben mind a' négy rend egy magok által hirdetett gylésre je-

oszszák. 140G-ban

meg, hogy Albertet a' kormányba behelyezzék és igy az ártalmai
gyámsági vitának véget vessenek. Azonban az illy közös gylések példái
egész a' 15. századig csak egyenkint jnek 's csupán a' különösebb események által idéztettek el. Szabály az volt, hogy a' fejedelem csupán
azon rendet híjjá öszsze vagy hogy önként is azon rend gylt egybe,
lentek

,

mellynek ügyeiben kellett végezni. A' 15-ik században fejldtek ki teljesen a' közös gylések. Az alsó austriai egyesült négy rendnek tartománygylése, igy nevezve is, 1440-ben Bécsben tartatott. Ezen 's még az
1441-ben tartott gylések kérelmeire III. Frigyes császár az osztrák rendekbl 12 helytartót és tanácsost nevezett ki, 's ezek között 3 polgári
egyént is, Holzer Konrád bécsi polgármestert Hans Steger, bécsi bíró
és tanácsnokot, és Engelhausert, Korneuburgból. Ezentúl a' 4-ik rend
nem csak az igazgatásiakban hanem a' kormányzat magasabb föladataiban is, mik a' bel- 's külpolitikát érdeklették, a' többi 3 renddel egyenl
joggal vett részt. Az adó kivetésének rendszere úgy Ion megállapítva,
hogy a' megajánlott adómenynyiségbl mindenik rend hasonló részt fizetett és annak behajtásáról saját követei, megbizottjai (Verordnete) által
gondoskodott. E' megbízottaknak egyébiránt nem csupán az adóbehajtás
volt teendje, hanem a' tartománygyülés határzatainak valósitása, a'
rendeknek képviselése a' fejedelem hatóságaival vagy más országokkal
,

,

—

közbejött tárgyalásoknál, szóval állandó rendi bizottmány-féle voltak.
Miksa idejétl azonban a' polgári rend részvétele a' rendi tanácskozásokban alábbszállt
a' polgáriak a' mindinkább ersbül
kormánynak
karjaiba vetették magokat , a' törvényhozási és igazgatási ügyektl
elvonultak 's csupán az adókérdésekre és helybeli érdekeikre szorítkoztak,

I.

,

—

1544-ben már ünnepélyesen kijelentették, hogy az adó egy negyedét
fizethetik és rajok valóban már csak egy ötöd vettetett ki. Hanem
ettl fogva a' 4-ik rend megbizottai amaz állandó bizottmányba a' többi
3 rend által el nem fogadtattak 1568. és 1604-ben ugyan a' 4-ik rend
elkeseredett küzdelmek közben igyekezett ebbeli jogát viszszaszerezni,
de mind Injában mert a' többi rend e' részben állhatatosan vonakodott
részint azért mert már az adóviselésben megsznt az egyenlség részint
mert a' 3 elsbb rend I. Miksának egy rendeletébl mellynél fogva a'
kisebb városokat és mezvárosokat, kamarai jószágoknak, 's mint illyeneket fejedelmi hatóság alá tartozóknak nyilatkoztatta ki azt következtették, hogy e' városoknak és mezvárosoknak az alsó austriai rendek
mködésében semmi részök nincsen. Igy a' polgári rend többé nem birt
vagy nem használt a' törvényhozás és országkormányzás ügyeiben sza-

nem

;

,

,

,

,

,
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L642-beo ismét megkísértette régi befolyásai a' törvényhozás
vazatot.
kürül viszszanyerni , hanem a' föltételt, melly mellett üt a' többi rendek viszszafogadni nyilatkoztak, hogy t.i. az országnak akkori hadiadósságából, körülbell 1 millió forintból aránylagos részt fizessen ki nem
,

teljesítette.— 1651-ben követei a'

gylésrl forma

szerint kizettek, mert

már egyszer részökrl is megígért adóajánlattól viszsza akartak lépni.
Ezóta az országgylési tárgyalások mindig telvék valának panaszokkal
a' 4-ik rend késlekedése, süt nyílt vonakodása miatt az adófizetésben. De
a' kormány a' városokat pártfogása alá vette, nem adta meg- ellenük, vagy
a" miért a'
a' megadás után viszszavette a' végrehajtási rendeleteket
többi 3 rend többször arról tanácskozott komolyan, valljon a" 4-ik renddel
megmaradhatnak-e együtt. A' kisebb városok és mezvárosok többször
elválni törekedtek a' rendektl, nem küldöttek sem követeket, sem adószedket Bécsbe. Hatalommal kellé ket a' rendi tárgyalásoki tani
részvételre kényszeríteni mindig nagyobb adürestant iákba estek miket
gyakran a' nagyobb városoknak kellé kifizetniük. Majd egészen kimaradtak a' gylésekrl és csupán Bécs város adott, a' nélkül, hogy a' gylésen megjelent volna, írásban szavazatot. Ezentúl csak ritka esetek fordulnak el , hogy a' 4-ik rend a' gylésen nem-adókérdésekben is részt
vett volna. II. József a' rendi intézvényeket félretette. II. Lépid azonban alsó Austriában is egybehítta a' rendeket, és 1790-ben mind a'
rend megjelent. De már a' következett évben megint az elbbi szokás
parancsoltatott viszsza. Ezóta a' 4-ik rend gylési mködése csak abból
a'

,

,

;

hogy az adó-postulatió fölolvasásánál , és az országgylés szétbocsátásánál jelent volt 's az adó-postulatum iránt írott szavazatot
Cs. F.
adott.
Altén (Károly August gróf) hannoveri tábornok, hadi ffelügyel és
hadminister, szül. 1764-ki oct. 20-kán Burgwedelben, Hannover mellett.
A' franczia forradalom kitörésével kezddik dicsteljes katonai pályája.
mellyen elbb a' hannoveri hadseregnél (1800-ban már mint alezredes)
azután, ennek feloszlása után angol szolgálatban mint a' német legio
vezére sok babért aratott. 1808-tól már mint tábornok vitézkedett
Portugallban és Spanyolországban. Altén életirása öszsze van olvadva az
egész franczia háború történetével , mellyben legmunkásabb részt vett.
Waterloonál kapott sebe alkalmatlanná tette további hadviselésre, *s
ezentúl a' hannoveri contingens parancsnoka volt Francziaor szagban,
1818-ban pedig viszszatért hazájába, hol gróffá lett, végtelen sok kitün,
tetésben részesült 's 1831-ben a' hadügyi 's külügyi tárczával bízatott
király
által.
A' eumberlandi herczeg, Ernst August,
meg IV. Vilmos
thrónra lépése után 1837-ki decemberben a' külügyi tárczát letette, a'

állott,

—

—

,

,

,

—

hadüíívit azonban megtartotta.

—

h.

Altenstctn (Károly, báró) porosz Btatusmimster, a vallás-, oktató)}"
orvosi ügyi ministerium fnöke, szül. Anspachban oct. 7. 1770, régi nemes családból, megholt máj. 11. 1840. Erlangen- 's Göttingenben tanult
azután Franconiában némelly kisebb hivatalokat viselvén, 1799-ben
Hardenberg minister által Berlinbe hivatott 's a' ministeriumban ayert
alkalmazást. Egyik volt a' Hardenberg, Stein, Scharnhorsl által élké
szített nagy eszmék 's tervek legügyesb végrehajtói kö l. 1808-banpén
i

;
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ügyi ministerséget viselt a' háború kiütésekor azonban viszszavonulván,
Poroszország felkelése idején Sléziában a' tudományoknak élt, inig a'
király 1813-ban Slézia polgári kormányzójává nevezé's 1815-ben Parisba
hivá hogy a' francziák által a' poroszoktól elrabolt tud. és mvészeti
kincsek viszszaküvetelését Humboldt Vilmossal együtt vezesse.
Nevének
fontossága azonban fleg ott kezddik, midn újra ministeriumba lépett.
1817-ig nem volt Poroszországnak külön cultusministere; e' fontos és szent
érdeknek, a' vallás- és oktatásnak vezetése, mint függelék, volt a' belügyi
vagy rendri minister nyakába vetve. 1817-ben külön cultus- és oktatási
ministerium állíttatván, a' király a' tudományos mveltségérl ismeretes
Altcnstein bárót hívta meg e' szép hivatalra.
Programúiul azon hires
törvénynyel lépett el mellynek Poroszország jelen mveltsége frészét
köszöni; t. i. az elemi népoktatásról szóló 1829-ki codexxel, melly egész
Európa 's még a' Poroszország ellen elfogult népek elismerését is kivívta.
Azon meggyzdésbl indulva ki, hogy csak ott bír a' nép valódi ervel,
hol annak minden tagja az erkölcsi és értelmi mveltség magasb fokán
áll
Altenbcrg törvénynyel kötelezé a' szülket és gyámokat
hogy
gyermekeiket iskolába küldjék. A' nép Örömmel fogadta a' viszonyaihoz
alkalmazott bölcs törvényt, az iskolák roppant arányban szaporodtak.
1821. egész porosz monarchiában 2462 városi 's 17,623 falusi iskola volt; tiz
évvel késbben már 22,612 elemi iskola 26,749 tanítóval.
Hasonló
gondot fordított Altenstein a' mesterképz seminariumokra, mik nélkül az
oktatásügy csak alaptalan épület. 1817-tl 1831-ig 15 fseminarium nyílt
meg, 's jelenleg Poroszország 110 f- és segédseminariummal bír. Es
Altenstein mindezt a' legnagyobb gazdálkodással a' status lehet legkiVégre a' gymnasiumok- 's egyetemekre
sebb terheltetésével hozta létre.
's
a' korszellem
is kiterjesztette gondoskodását
szükségeihez képest
reorganizálta azokat. Ugyanazon 1829-iki törvény, melly az elemi és
meghatározza a' középtanodai (gymnasialis)
polgáriskolákat rendezi
oktatás tárgyait is. Késbben 1831. 's 1834-ben bvebb rendeleteket
adott ki amannak módosítására 's felvilágosítására.
Kevesebb szerencsével mködött
mint vallásminister. Mindent elkövetett ugyan a'
cath. népesség megnyugtatására, iskolákat és seminariumokat alapított
részükre, szerzdéseket kötött a' római pápával, de mindezt sikeretlenül.
A' pappárt, a' jézsuitaszellem megtöré igyekezetét, 's a' protestánsok
közt a' rationalismus ellenében lábrakapott pietismus elmozditá a' római
cselszövényeket
mígnem a' köllni érsek , Droste-Vischering nyílt
lázadásban tört ki a' statushatalomnak az egyházra nézve gyakorlott
felsbbségi joga ellen. Kemény bírálat kisérte minden lépését ugy a'
vallásimint az orvosi ügy tárczája körében; de nem legroszabb gyümölcs
az mellyet a' férgek rágni szeretnek.
h.
Althorp viscount, Spencer gróf legidsb fia, 1831 óta a' kincstár cancellárja Anglia thrónja mellett, született 1781-ben. Politikai pályáján,
mellyre korán lépett
folyvást felvilágosodott szabadelmünek mutatta
magát 's a' nép és haladás barátja volt a' reformkérdésnél nevezetesen
csak
Graham és Brougham voltak a' cabinet azon tagjai, kik tiszttársaiknak az aristocratiát legyez módosításait ellenezték 's teljes és egész
reformot akartak. Nyilatkozata , mellyben röviden kimondá , hogy Wel;
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Lington ministeriuinában bizalma aiiics, sokat tetl ennek megbuktatására.
— A.' parlamentben, hol a' whigpárt egyik fejének tartatott, nem tnt ki
ugyan fényes szónoki tehetség által, de beszédei fontosak, 's józan ós éles
ezért, ha
észre, érett megfontolásra, helyes tapintatra mutattak;
beszélni kezd, csend és figyelem kiséri szavait.

h.

Alvenslebeu (Albert, gróf) porost státusminister,

szül.

Halberstadt-

ban 1794-iki martius 23-kán. Atyja, braunschweigi minist ereinek, 's
régi gazdag nemes család ivadéka, nagyremény fiát porosz álladalmi
szolgálatra készité 's Berlinben nevelteié. Mint önkénytes a' porosz lovas
testrseregnél, kevés id alatt tisztté lett, és katonai szolgálatban maradt
adván magát,
a' második párisi békekötésig. Újra törvénytudományra
1817-ben a' városi, utóbb a' kamarai törvényszéknél Berlinben eladó,
1822-beü ülnök, 1826-ban kamarai törvényszéki tanácsos, kevés hónapokra a' titkos ^törvényszéknél segéd, majd a' jobbágyi viszonyok szahályozására felállított brandenburgi vizsgáié) szék tagja Lett. Igazságügyi
titkos tanácsossá neveztetvén, 1833-ban belépett a" statustanácsba. Az
1834-iki bécsi mihisteri tanácskozmánynál mint második porosz követ,
nemcsak királyának megelégedését, hanem a' véle alkudozó hatalmak
elismerését is kiérdemelte. Maassen halála után 1834-ben ideiglenesen a'
pénzügyministeriumot vezette. 1830-ban valóságos státusminister lett. és
1837-ben az épitkezési, gyári és kereskedési ügyek vezetésével is megbízatott. A' német vámegyesület, vasutak 's anyagi haladás melletti
fáradozása, és az orosz kormánynak Poroszország keleti tartományai
kereskedésére károsan ható zárrendszere elleni fáradhatlan , bár legnagyobb részben sikertelen törekvései A. maradó érdeméül számítandók.
1842 iki május l-jén önkivánságára a" pénzügyministerium vezetésétol
felmentetett 's e' helyett az ország közügyeinek közvetlen elterjesztéV.
sével bízatott meg.
Amália (Maria Friderika Augusta) szász herczegn, II. Fridrik August
király 's János berezeg legöregebb testvére, szül. aug. 10-én 1794. Nagybátyját késbb Antal királyt, valamint atyját Miksa herezeget is, több
utazásában követé, 's már 1829-ben Heiter Amália név alatt ,,Der Krönungstag" czímü drámát írt, 1830-ban pedig egy másikat „Metru" czínüít,
mellyek a' dresdai szinpadon tetszéssel adattak. 1833-ban ,,Lüge und
Wahrheit" czímü vígjátékát a' berlini udvari színházhoz küldte hol az
nagy tetszést aratott. Még fényesebb drámakölti diadalt vitt ki „Der
Oheim" vígjátéka, melly minden német szinpadon megfordult, valamint
következ drámái és vígjátékai is ,,Die Fürstenbraut", ,,Die Braut aus
der Kesidenz", „Der Landwirth." „Der Verlobungsring." „Vetter Ileinrich." „Der Pflegevater", „Das Fraulein vom Lande", „Der Majoratsérbe" 'sat. Mindezen szinmben, mellyek néhányat kivévén, mind polgári
tartalmúak, az erkölcsi irány különösen feltn, 'a ez kölcsönöz nekik
érdem- és méltánylást. Öszszes színmvei, ,Originalbcitráge zur deusohen
Schaubhne" czím alatt jöttek ki (6. köt. Drezda L837 12).
B.
Amanii (Henrik) egyházi jog professora a' íreiburgi egyetemnél 's
bádeni udv. tanácsos, szül. Freiburgban 178(5. dee. 28-kán, professor
lett ugyanott
1820-ban. Munkái az egyházi jog körében forognak.
Ismeretes fleg erteljes küzdése által a' cath. papok ntlenségének
,

—

,

:

:

—

Amandement.

a' papok
mintegy 300 badeni pap aláírásával vitte
,
hol az pártolásra is talált 's több éven át elfordulván.

további feliállása

nszülhetése
a'

kamarába

's

általában minden ultramontán irány ellen ;

iránti petitiót
,
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—

h.
ajánltatott (nolia sikeretlenül) a" ministeriumnak.
Aiuaiideiiieiit : any nyit jelent mint változtatás, javítás;

's különösen
azon változtatásokról használtatik, mellyeket a' népképviselet tagjai,
törvényjavaslatokban óhajtanak életbe
tett
a' kormány által eléjökbe
,

léptetni.

— B.

Amai'iHas 1. Ahumeda.
Amerika. Amerika az uj

világ neve,

rendeltetése uj világot alapitni.

's

kezdve menynyi uj törekvés- uj
szükségek-, uj kielégítések-, uj ösztönzetek 's uj-eszmékre van irányozva
minden népek mködése Feltaláltatásának els évtizedeiben a' hajózásnak
uj utak, a' kereskedés szániára uj termények, a' pénzvágy eltt uj
kincseskamarák, a' vitézség eltt uj harczmezk tárultak fel, késbb
pedig *s ujabb idben tudomány és politika ugyanott uj törvényeket uj
Negyedfél század óta

feltalálta tásától

,

!

,

jogokat alapított Az éjszakamerikai gyarmatok függetlenségi nyilatkozata
óta 1776-ban július 4-dikén ezen uj világ a' réginek menedékhelyévé
váltj's ide menekülnek kik Európában nem bírnak megélni. Európai
gyarmatok hatalmas álladal makká fejldtek.
Tudományos tekintetben igen nevezetes viszszahatást gyakorolt Amerika
Európára. Peruban az egyenlít alatt a' Cordillerasok égig nyúló
tetin kezdte Condamine vizsgálódásait mellyek Saussurenek az európai
alpeseken vezérfonalai voltak, 's a' földgömb kiismerésére nézve uj
,

,

egyenlíti tájain gyjtötte Humboldt
minden tudós academiájának
fgazdagságát képezik. Amerika roppant gyors fejldésének több viszony
kedvezett. Minden földrész között mindkét végén legközelebb járul a'
gönczölökhöz folytonos szakadatlan kiterjedésben 's igy minden földöv
elnyeivel bír. Délen 55°-ig, éjszakon 80°-ig ér fel, 's igy egy szélességi
m.földnvi
nagy körnek két harmadán nyúlik végig. E' roppant 700,000
földterület, kitünleg ellátva az Európávali közlekedésre tengerfolyásokkal,
öblös partokkal, hajózható folyóvizekkel a' panamai földszoros által két
részre van osztva, 's mindkét félbl saját különös fejldési képessége,
saját természete 's története különös földi-individuumot képezett. Hanem
ismét az Antillák középtengere, mellynek partjain majd minden európai
nemzet alapitott gyarmatokat a' legtermészetesebben közvetíti déli 's
éjszaki Amerikát. E' földközi tenger Amerikának valóságos szívkamarája,

korszakot nyitottak.
azon tapasztalásokat

Az
,

uj földrész

mellyek

a'

régi világ

,

Q

,

,

a' Magdolna folyó
ki hullámait a' Missisippi, az éjszaki folyó
Orinocco. Délamerika Uj -Hollandiával 's Afrikával együtt a' déli
félgömbön a' három legnagyobb földháromszögöt képezi, 's az utóbbival
gyakran egybehasonlittatik de csak egy futólagos pillantás legnagyobb
lvülönbségeket tüntet fel, kivált földképzdés-, hegy- és folyó rendszerben.
Afrikának délen terjedelmes felföldje Délamerikának ellenben keskeny

hová önti
's

,

az

,

,

hoszszu hegysége van
amott éjszakon a' legnö vény szegényebb lapály,
itt a' legbujább tenyészett! rónaságok vannak.
mf.) alig egy negyedrész
Délamerika egész területébl (321,000
hegyes föld; a' más három negyedrészt roppant kiterjedés erdségek- és
;

Q
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in Cinekkel borított szakadatlan síkságok képezik, mellyek a' keleti
tengerparttól meszsze távolságban nyugot felé emelkednek 100 lábnyi
magasságra a' tenger színe felett.
Amerika legnagj obb hegylánóza, a' Cordilleras <lc los Andes, a' délkörök
hoszszában nyúlik el, 'a Amerikán délrl éjszakra vonul át. Ez nem
középponti hegység, mint az európai Alpesek, ketts fokozatos ellapulással,

olasz

's

germán mveltségi

oldallal;

nem

felföld

karimahegysége, mint

csak egy ereszkedéssel, egy oldalú mveltséggel, hanem a'
földön legöriásibh tengerparti hegység. E' hegyláncz Cup Honitól délre
LHego Ramirez sziklacsucstól kezdve Ej szakamerika gönczöli tengerpartjáig
a* Maekenzie folyó torkolatjánál, az 56° d. sz.-töl kezdve az éj. sz. 69°-ig
125"-on nyúlik el a' délkör hoszszában, vagvis 1,900 geogr. in. földön.
bihhez hasonló tünemény nmes a földön; e* tekintetben maga a? Himalaya
700 m. földdel áll hátrább. E' hegyláncznak több mint fele bélamerikához
tartozik. De a'miDy roppant hoazszusága
a'milly nagy magossága, épen
olly csekély szélessége
ez középszámmal legfelebb 1.3 m.tldnyi. A' déli
szélesség 20" alatt a' Cordilleras két-három párhuzamos irányú lánczra
oszlik fel, mellyek ismét egyes
hegycsomókban egyesülnek, 's e'
párhuzamos hegylánczok között hoszszu, aránylag mély, de a' tenger
szinéhez képest magas fekvés völgyek találtatnak. Hanem az uj világhavasi tájainak épen e' változatosság hegylánczokban, hegycsoportokban
's magas
völgyekben, kölcsönöz sajátságos bájt. Itt találtatnak az uj
világ
legmagasabb hegyteti
Yliniza 16,300'
Pichinchá 14,950',
Cotocacha 15,420', Chimborasso 20,100', Kotopaxi 17,700', Antisana
17,960', magassággal, valamint a' Cajambe 18,420'-nyival.
Ezen öszszefügg hegylánczolattal kapcsolatban még három hegység
a Sierra de Santa Marta
a Sierra de Parimé vagy a' fels orinocoi
hegység, és a' brasiliai hegycsoportozat befejezi Délamerika földképzését,
ezeknek azonban egy csúcsa sem éri el a' 8,500' magasságot. E'heevségek
között feküsznek az Orinoco, Amazon folyó és a' la Plata roppant
síkföldei. Llanos-nak neveztetik az Orinoco mérhetetlen növény-síksága,
hol a' szem nem talál nyugpontot 's melly annálfogva pte n </ e -nek is
neveztetik (mar de Yerbas); Rosques vagy Selras-nak neveztetnek a'
Maranhon vagy Amazonfolyó síkságain az áthatolhatatlan serdk,
Pampas-nak n platai síkok, mellyek a' Llanosokhoz hasonló füves rónák.
Ezek mind nagyszer földi egyéniségek, mellyeknek olly hasonlíthatatlan
mesteri képét rajzolta Humboldt S. a' puszták és sivatagok természetérl
írt munkájában. A' hegység még a' panamai földszoros elérése eltt
csaknem egészen elvesz. E' síkság egyik felén a' Ri o Atrato a' dariai
öbölbe,másik felén a' Rio Cupica és San-Juan a' esend tengerbe ömlik,
'sitt van azon hely hol a' Raspadura csatorna a* kél világtengert, az
atlanti és csendes óczeánl egymással egybeköthetné. A' tulajdonképeni
hegyszoroson újra kezddik a' Cordillerasokvulkános hegyláncza mini
10,000'közép magassággal, 's a' Toluca
1,220', Orizaba 16,320', Popi
tépeti l6,620'-nyi magas vulkán tetkkel, 's az éj. sz.21 n alatt mint a' déli
Andes, három vonalra oszlik, mellyek között legtetemesebb a' középs a'
Sierra Mmlre; ez
az uj-mexikói fellapályl
képezve, keresztülvonul
Columbián mint a' Missouri és Missisippi gazdag vízforrása; Btiklahegy
a'

Himalaya
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a'

louisiannUi hegyilapályt képezi,

's

az éjszaki gönczöli tengernél

Mackenzie folyónak nyugoti partövedzése. Ejszakamerika keleti táján épen ugy mint Délamerikában, egy külön hegycsoportozat találtatik az Alleghany hegyek a' Missisippi bal partján az éj.
n
sz. 34 -tól kezdve a' sz. Lrinczfolyó torkalatáig terjedve. Legmagasabb
csúcsa a Washington begy 6,240 láb. 'S ha Ej szakamerikának nincsenek
is felföldjei, mint Ázsiának 's Afrikának, azért ott az alföldek rendszere
nagy mértékben ki van képzdve. A' Missisippi Ohio 's a' canadai tavak
alföldjei megfelelnek Délamerikában az Amazon folyói, la platai 's orinocói

végzdik

,

mint

a'

,

,

?

,

,

alföldi síkoknnk.

Az amerikai természet sajátságai közé tartozik, hogy gazdag változatos
földképzdése, nagyszer folyórendszereinek, mellyek az állati fejldésnek
's a' közlekedésnek mindenütt olly eleven mozgalmas életet kölcsönöznek,
,

minden éghajlaton át fokozatos kiterjedésének daczára, az állatországból
csak gyenge nemeket és fajokat bir sajátjáulfelmutatni. Az amerikai állatvilág meszsze áll az afrikai-'s ázsiaitól. Házi állatai nem olly táplálók, mint a'
régi világéi. Oroszlánjai, tigrisei, krokodiljai kicsinyek, gyenge testalkatnak
's nem olly ersek. Saját állatnemei a' régi világ megfelel állatnemeivel
szembeállítva mindenképen alábbvalóknak tnnek fel. Nevezetes, hogy
Amerikában tökéletesen hiányzott a' ló, 's hasonlólag az ásványországban
's

hiányzik ott a' vas , holott hatalom megalapítására épen e' kett elkerülhetetlen feltétel 's különösen ezeknek segedelmével gyzetett le olly
könynyen Európa által. A' négylábú állatokhoz mérve aránytalanul
nagy ott a' madarak száma, 's a' gyakran 600' vastag és kszénréteghez

nem egyebek, mint tengeri madarak ganéja.
A' növény ország roppant arányban fölülmúlja az állatországi kiképzdést. Az amerikai serdk, amerikai füves sivatagok szintúgy sajátságos
elnevezési szolgálnak legbujább tenyészet 's növényzet jelelésére. Amerika
gazdag saját növényekben, mellyek közül több fontos szerepet játszik
az emberiség szükségeiben 's kereskedési forgalmában, p. o. a' burgonya
Peru- és Chilibl, a' dohány Ejszakarnerikából, a' chinahéj Quitoból. Még
fontosabbak Amerikának nemesércz-kincsei. Amerikának az egyenlít
alatt fekv tájai az arany- 's ezüstnek valódi hazája, és sehol a' földkerekségén nincsenek olly gazdag bányák. A' Guancixuato Potosi és más
bányákból jött roppant arany- 's ezüstöszszegek Európa iparában 's
kereskedésében egész forradalmat eszközöltek. Az aranyra nézve az
amerikai bányák mellé csak Afrika némelly részeiben az indiai szigetes
tengeren China-, Japánban 's Európában az Ural hegységben elforduló
bányák állíthatók. Azt írja Humboldt azon 73,191 márka aranyból és
3,554,447 márka ezüstbl mit a' 19-dik század els tizedében nyertek
Amerika, Európa 's éjszaki Ázsia bányaiból, magára Amerikára 57,658
márka arany és 3,250,000 márka ezüst esik, tehát az öszszes tömegbl
holott ugyanazon id alatt Európának öszszes bányai csak
80 és 91
5,300 márka aranyat és 215,000 márka ezüstöt adtak, éjszaki Ázsia
pedig 2,200 márka aranyat és 88,700 márka ezüstöt. Még sokkal nagyobb
volt az aranybányászat eredménye, mieltt, kivált 1804. óta, anynyira
megcsökkenének a' brasiliai aranybányák. 1804-ig az amerikai spanyol
birtokok évenként 45,000 márka aranyat és 3,460,000 márka ezüstöt
hasonlító (/wímo-tömegek
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adtak. Hanem L8 11. óta a' dolog ezen kedvez állása roszra fordult. A
függetlenségi háborúk alatt :i" szép tartományok nagyon elpusztíttattak,
sok bányában felhagytak a' munkával, sok helyt hiányzott az arany
sok bányába víz hatolt, sok beomlott,
kiválasztására szükséges higany
belytt újra akarák kezdeni a' mivelésl
hiányzott a' kell
's midn több
pénzer. L824-ben angol tkepénzesek társaságba állottak e' bányák
de nem olly nagy sikerrel mini eleinte közönségesen
müveltetésére
.

.

.

.

Most közép számmal Amerika évi aranytermónyezését
33,870 márka aranyra, és 838,857 márka ezüstre tehetni tehát az
reméltetett.

.

aranybányászat eredménye szinte felényire, az ezüsté pedig épen egy
negyedrésznyire csökkent. Humboldt számítása szerint az amerikai
spanyol és portugall gyarmatok feltalálásuk óta 1830-ig ll év alatt
3,625,000 márka aranyal és 512,700,000 márka ezüstöt adtak. Azonfelül
Amerika sokáig a" platina egyedüli hazájának tartatott mieltt ez az
Uraiban is találtatok. Gyémántok "s más drágakövek leginkább Brasiliában, azontúl Uj- Granadában, Chili- és Peruban találtatnak.
Valamint az egész állatország, ugy az emberi nem is Amerikában
gyenge 's számra nézve csekély volt a' benszülöttek az európai mveltség
és tetter lehellete eltt lassanként enyésznek. Némelly mesterségeket.
,

.

az igaz, eltanultak

a'

benszülöttek az európaiaktól, kivált

pálinkaitalt,

a'

mi reájok nézve olly rontó hatással volt. Egyébiránt szelídség 's lomhaság,
alázatosság és csúszómászó engedelmesség jellemzi kiválókig az sibenaz európai bevándorolt népességgel szemben. Az amerikai
indiánok ezen alábbvalósága minden tekintetben , még testalkatukban is
kitnik, és csak egészen délen Patagoniában találtatik magas erteljes
faj
melly azonban még egészen eredeti vadságában él. Az amerikai
benszülöttek ertlensége volt foka annak hogy az európaiak négereket
kezdettek oda bevinni, kikkel végeztették a" terhes ervarmati munkákat,
Amerikának eges:: tevékeny
így enyészvén a' benszülött népesség
népessége európainak mondandó közvetve vagy közvetlenül. Európa
Amerikába szállitja kivándorlás utján népességi teleslegét. Ki Európában
meg nem tud élni, vagy állapotával, vagy a' közállapotokkal elégedetlen,
vagy üldözés ell kivan menekülni többnyire Amerikába vándorol.
Feltn Amerikában a' régi történeti emlékek hiánya China- 's
Japánban a' 2,000 éves dolgot újnak, Amerika spanyol gyarmatosításéi,
tehát legrégibb tartományaiban a' 300 éves dolgot véghetetlen réginek
tekintik. Peru
Guatemala- és Mexico-b&n találtatnak ugyan romok,
mellyek egy régibb polgárosodás létezését bizonyítják de azon
országokban alig létezik egy két család, mellynek kebelében az liteas
vagy a* mexicoi uralkodók emléke élne. Sok helyett a' hagyomány egy
századra sem férjed.
Az amerikai gyarmatok története általában két nevezetes eseményt foglal
szülöttet
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,

magában

i

alapításukat 's elválásukat az anyaországtól. Az uj \ ilágbannem
találunk évezeredekre terjed küzdelmeket, az éjszak és
nem lépeti
tel ugy egymás ellenében, mint az ó világban; ezen ellentét Amerikában
inkább csak természeti , mint históriai. St maga ezen ellentét i> nem
tettleges , hanem osak szenvedleges : azaz , nem abból eredt a'jellemzetes különbség, min befolyást gyakorolt egymásra dél éa éjszak, hanem
:
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a' kett közötti tetemes különbség- oka kívülrl jött behatásokban fekszik.
Délamerika meghódittatott, Ej szakamerika gyarmatosittatott, ott határozó

ott
a' vallás, itt politika, ott catholicismus
itt protestantismns volt
egyoldalú propaganda vakbuzgó szenvedélye, itt szabadelm gondol kodásés érzésmód békés vágya, ott a'keresztyénhitre térítés vak vallási buzgalma,
itt minden vallásfelekezet korlátlan trése volt az uralkodó elv. Délre az
ibériaiak (spanyolok és portugallok) éjszakra pedig brittek mentek. Az
amerikai spanyol a' legkegyetlenebb népgyilkosság kainbélyegét hordozza
büszke homlokán az amerikai britt általában munkás földmivel szorgalmas keresked. Pizarro és Penn a' kettnek képviselje. A' spanyolok
azért hóditák meg Amerikát, hogy uralkodjanak, hivatalok, huzavonák,
fosztogatások által gazdagodjanak az anyaországtóli nagy távolság az
önkény eltt roppant tért nyitott 's a' vad vitézség bn-erénye a' pénzvágyó hóditóknak gyzelmet szerze a' szerencsétlen benszülöttek felett.
A' britt azért alapított gyarmatokat Amerikában, hogy az anyaországbeli
,

;

,

,

,

;

,

nyomás ell menedékhelyet

készítsen magának. Itt keresett biztos

mene-

déket az üldözött hitfelekezet itt nyert becsületes keresetet a' szorgalmas
ipar. Ej szakamerika az ipar és népesség gyarapodása, polgári rend és
törvényes szabadság megalapítása által virágzott fel. Az egész éjszakamerikai szövetség márinár az egész éjszaki félvilágrészt, magában
foglaló egy álladalmat képez, és politikai közép- 's egyesülési ponttal bír.
Ellenben Délamerikában a' köztársaságok csak is katonai hatalmon
alapulnak történetük folytonos forradalom. Itt a' szövetségesek elválnak
egymástól, mások ott újra szövetkeznek, 's minden változások katonai
forradalmak által idéztetnek el. Minden éretlen ott erkölcsileg onnan
van a' sok ellentét ingadozás egyik túlságból átugrás a' másik túlságba,
katonai absolutismusbóldemocratiai anarchiába, egység- és centralisatióból
foederalisinusba
's innen
teljes
elválásba, rend- és takarékosságból
tékozlás- és bukásba. Az anyaország elleni harcz ezeknek kevésbe került;
nem is idézett fel Washingtont , Franklint. Megsznt ugyan az ertlen
anyaországtóli függés, de még hiányzanak vallás dolgában türelem és
szabadság valamint a' rendes státusélet elfeltételei
józan politikai
elvek és szokások, mveltség és iparosság.
Ellenben Ej szakamerika a' köztársasági alkotmánynak szép és szilárd
példányát tünteti fel a' kormány egysége megvan az elnök személyében,
uralkodási vágy ellen biztosítékot nyújt hivataloskodásának rövid tartása;
személy- és vagyonbátorság szépen létesítve, a' közterhek könynyen
hordozhatók 's a' mexicoi háborúig tavaly eltt státusadósság sem
létezett. Folyvást roppant jövedelemforrással bír az Unió az álladalmi
földek eladásában, mellyeknek ára egyenl arányban osztatik fel a'
középponti 's az egyes, álladalmi kincstár között. Külföld eltt az egyesület
,
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becsületItt-ott

's

tiszteletben tartatik.

ugyan az önérdek uralkodik a' közérdek felett de ott az álladalom mentve van az élesen kitn rendi különbségek és a' gazdagságnak
:

közbátorságra nézve veszélyes felosztása bajától , nem kínlódik túlnéa' táplálékot 's keresetet bven nyújtó nyugoti síkságok
pességgel
századokra elhárító csatornául szolgálandanak e' bajra nézve. Amerika
valóban a' remény és jövend világrésze. Ez jelenbeli viszonyainak fela'

,
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tartandó ftekintef.
a' széni eltl
Éjsiakamerikai egyesiül státusok, Mexico,

fogására

továbbá Délamerika.

(Lásd

az amerikai álladalmak

'sat.

/>. E.
történetére nézve).
(William Pitt,gróf); báró Amhersl britt tábornok fia, L626.
kapott grófi czíntet. Pitt minister politikájában neveltetvén , szigorú tory.
lslil-ban Chinába küldetett követségbe az ottani angol kereskedés
akadályainak elhárítására. Az idpont igen roszúl volt választva, a'

viszonyai

's

4iiiiii"i'»it

nagyon ingerülve vala az európaiak ellen valamelly élete
meróny miatt, mcllyet a" missionáriusokra kentek, 's melly
miatt égy eath. püspök ki is végeztetett. A" követségnek tehát semmi
sikere sem lett, 's Atnherst a' fogadási ceremóniák feletti hoszszasabb
cziyódás után a' császárt nem látva 's megvetéssel elutasíttatva, Európába
A.' sikeretlenség vádja azonban nem öt, hanem a' körülviszszaindult.
ményeket terheli, 's azért nem sokára keletindiai kormányzóvá nevezHazájába térve,
tetett, 'se* hivatalt 1828-ig nagy szigorúsággal vitte.

chinai császár

ellen irányzott

,

—

—

—

h.
udvari hivatalokat viselt.
Aiuici (Giovanni Batt.) a' florenczi csillagvizsgáló intézet igazgatója,
egyik a' most élö Leghiresb phsyicusok közöl, nevezetes különösen ugy is,
mint optieai és geometricai mszerek készítje. Szül. L 786-ban mart. 25.
h.
Modenában 's tanúit a" bolognai egyetemben.
Aliimon 1) Fridrik Auguszt, a' szász király ndv. orvosa "s tanácsosa,
szül. 1799-ben sept. 10-én Gröttingenben , hol nagyhír atyja, Kristóf
Tanúit Erlangenben,
akkorában theologia professora volt.
Fridrik
Schulpfortában 1818-ban Lipcsében, 1819-ben Göttingenben hol az
orvosi tud. tanára lett 's akadémiai iratával „ber den krankhaften Schlaf"
jutalmat nyert. Beutazván Német- 's Francziaországot tapasztalása eredményeit ..Parallelé der deutschen und f'ranzösisehen Chirurgie" ezímü
munkájában (Lipcse, 1823) rakta le. - 1832-ben Dresdában telepedett
le, hol a' vakintézet orvosa lett. Ezóta különös elszeretettel mvelte s>
szemorvosi tudományt, mellynek mezején igen hasznos vizsgálatokat tett.
Az orvosi folyóiratokba adott igen sok becses értekezésen kiviil.
mellyek szerencsés gyakorlati munkásságának bizonyságai, adott ki eg\
tömeg önálló nagyobb munkát is, n. m. „Brunnendiáetetik" (Dresda,
Die ersten Mutterpfliohten \i\u\ die erste Kinderpflege (Bécs,
1835).
1835). De geneei et usu maculae Intene in retina oculi humani (Weimar,
1830). Anleitnng zur Behandlung drv Cholera (Dresda, 1832) Pharmacopoea anticholerioa (Lipcse, 1832); Symblepharon (Dresda, 18

—

,

—

,

,

,

,

—

—

Fö munkája azonban

,

sokévi

tanulmányának szerencsés gyümölcse

a"

„Klinischen Darstellungen der Krankheiten und Bildungsfehler des
menschlichen Augcs 'sat. (Berlin, 1838). 2) Fridrik Vilmos Fülöp,
tanúit
erlangcni theol. proléssor, szid. ugyanott 171*1. iébr. 7-ikén
gyakorlati pályán nagy
\
Jenában.
Erlangenben
Göttingenben
;

,

,

sikerrel

mködik

;

népszer

munkákat

irl

a"

protestáns

hit

történet

mezején ; legkedveltebb mve : „Rudolf ós Ida levelei a' prot. és eath.
egyház tanainak különbségérl."
h,
Ániiií'stia és kegyclmczési joi;. Legfontosb és legmagasb fejedelmi
jog az élet- és halál fölött határozás, melly jelenleg a" müveit népeknél
megkegyelmenés útján gyakoroltatik. ES Utal a'legfóbb batalom •»' ha-
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embernek másodszor adván meg életét annak szinte második
teremtj évé lesz, 's ekkint némileg' isteni szerepet játszik. A'halálos bünteakármit mondjanak magáról a' büntet megboszulásáról melly
tés czélja
agg szokás szerint, úgy látszik, hogy a' birák igazságának kitüntetésére az
tulajdonkép és igazán csak az emberi
Ítéletekben többnyire olvasható,
társaság büntétekkeli megsértésének rettent példa általi elhárítása, az elitélt bnösnek jobbulása a' kivégzés által lehetlenné válván.
De épen
Iáira itélt

,

—

,

—

—

az ítéletnek ezen czélja miatt az itél bírákat olly helyzetbe kellett tenni,
hogy törvény szerint, a' bebizonyított vétkesség fokához képest, hasonló

esetekben lehetségig hasonlóan ítélni kénytelenek levén tlök az önkényMi magát a' szent igazságot
nek legkisebb árnyéka is távol maradjon.
illeti
minthogy igazán, a' dolgot legmélyebben véve, a' vétkesség tulajdonkép az akaratban fekszik melly az egyénnek emberi szemmel meonem nézhet bensjét képezi
a' szent igazságnak, a' szó legmao-asb értelmében korlátnélküli valóságos birája csak isten és kétséget sem szenved, hogy mióta bíróságok léteznek a' földön, emberi ítéletek mellett és
emberi kezek által ,,optima juris forma" és a' bíráknak jogtanilag legjobb
hiszemévcl számtalanok végeztettek-ki kik e' büntetést meg nem érdemlették, kiknek elitéléséhez talán az egyik vagy másik bíró csak vérz szívvel járult, lekötöttnek gondolván magát a' törvény által, melly, lehetetlen, hogy ezer meg ezer hasonlónak látszó, de, valamint egy fán sem találtatik két tökéletesen egyenl levél, koránsem egészen egyenl esetrl,
egészen a' bnös bensjébe betekintleg, gondoskodhatnék. — Itt van
,

—

—

,

—

,

,

,

tehát

menteszköz, mellyen, úgyszólván, az

isteni igazság eszméj éhezi
bocsánat a' megkegyelmezés melly a' törvény felett a' legfbb hatalomnál létezik azon hatalomnál, melly, mint
az igazság kiosztója, hajdan, a' nyers er és önkény hatalma idejében, nem
csak a' megkegyelmezési hanem a' nehezbitési jogot is gyakorolta, késba'

közelítés megkísértetik

:

a'

,

,

,

ben azonban

e' magas állása és az emberiség irányábani renfogalmak, az ítéletekben ismeretlen irgalmasság pótolóhomályos lelkiismeret és az isteni igazság sejtelme szerint

,

deltetése fell

tisztulván

a'

jává lett a'
szükséges pótlást megteend ottan hol a' semmi kivételt nem tehet szigorú bírónak kezei meg vannak kötve. Ekképen a' legfbb hatalom egyes
esetekben kivételeket tevén, ezek által a' törvény nem csak megnemcsonkittatik, hanem inkább meg is ersittetik.
Hogy a' kegyelemnek ezen oyakorlata semmi esetben el ne mulasztassék jelesen magyar honunkban minden halálos ítélet után legfelsbb megkegyelmezés végett hivatalosan tétetek a' szegények ügyvéde által folyamodás az elitélt bnösnek kérése
nélkül is.
Ez alkalommal eszünkbe jut Svédhonnak 1814-ik évben al,

,

—
,

—

b-

kotott és mai napig fenálló törvénye , mellynél fogva a' halálra itélt
nösnek is szabad akaratára bizatik a' megkegyelmeztetést elfogadni, vagy

flatától

meg. Azonban a' népszellemnek legjobban megfelel mód szerinti törvényhozás minden egyes országnak saját dolga levén
és külföldön tökéletesen meg sem Ítéltethetvén mi ama törvényben nem anynyira
fosztatik

,

,

az egyéni szabadság túlságát

,

mint inkább azon gondolatot tartjuk sze-
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eltt, bog) talán épen illy törvény mellett tartaudja a kormány legiek és ffeladatának a' fenyít törvényszéknek jogszentebb kötél
éa lélektani tekintetben anynyira haladt derék birákkali ellátását, bogy ítéleteik által a legfbb hatalom illynemü zavarokba n<' egy könynyen hozassék.
A.' fentebbiek a' megkegyelmezésrl (gratia) átalánosságban szólván , mi
az úgynevezett pmnestiái vagy közbocsánatot és bünfeledést illeti, ez a"
.szónak szokott mindennapi értelme szerint nem közönséges büntetésekre
nézve, hanem inkább politikai vétkesek irányában , hol a" büntetendk nagy
száma inkább csak botra nykozást, mintsem példa általi elrettentést vonna
maga után a' világtörténet tanúsága szerint már a' legrégiebb idkben
gyakorlatban volt, és a" közönséges büntetésekre nézve adott megkegyelniezéstl anynyiban is kölönbözik, hogy itten nem csak
mint amott
halálos, hanem kisebb
büntetések és marasztalások is, teljesen vagy
részint engedtetnek el.
A* kegyelemnek ezen neme az, melly a' legfbb hatalomnak valóságos diszesitésére szolgál a' nélkül, hogy a' kegyelem megadása a* lelkiismeretnek áldozatába kerülne. Gyakoroltatik mindenütt a' legjobb eredménynyel, hajókor, ha annak idejében.
A' fhatalom itt saját érdekében 's jogában járván el, mint a' ki önmaga volt megsértve és e' sérelmet megbocsátja, — ezen bocsánatot anynyival künynyebbeu adhatja meg, minthogy itt a' közönséges nljas bün téteknél fenforgó
nézetek elesnek.
A' megkegyelmezett közönséges gyilkosról tolvajról
és illytéle más gonosztevkrl
átalában tévedés
bár minden
mégis alig mondhatni, hogy illet büntettük jogról hiányos eszméknek
tulajdonítandó, vagy hogy kár volna a' polgári társaságot ezen gonosztenemes tulajdonának gyümölcseitl megfosztani. Máskint ál! a' dolog
a' politikai vétkesekkel
kiknek számában jogbeli hibás fogalmak és szenvedélyek által elragadtatott, de különben legnemesb lelk és legmveltebb egyének létezhetnek
és a' világtörténet szerint mindenkor léteztek
is, kiknek fentartásában és bocsánat általi lekötelezésében tehát a' fhatalom mindaz ország mind önmaga saját nyereségét lelheti. Ezen nézetbl
az itten értelmezett amnestiából Is a' közönséges gonosztevk ki szoktak
vetetni.
L.
AmoHisatio (Amortisation amortir-tól, kiölni, elenyésztem). Egyik
jelentése e' szónak (igy is
el régebben amorticatio) fekv jav aknák vagy
jövedelmeknek átruházása világi kézbl egyháziba , templom-, zárda- vagy
alapítványra. Ezek többé nem valánakelidegenithetk, a' forgalomból ki voltak véve, arra nézve elhalva, vagy mint mondani szokták, holt kézbe voltak jutva. Az illyen jószágok tömege utoljára olly nagy lett, hogj a" világi
uralkodók úgynevezett amortisatio-törvény által gyarapításának kotlátokat kezdtek szabni. Az ujabbkori események sok egyházi jószágot víszszaadtak a' forgalomnak secularisatio által Hanem e' szó jelenleg más fontosjelentéssel bir az álladalmi pénzügyben, *e anynyit tesz: mint álladalmi
adósság' törlesztése.
A' státusad(')sságok kezelésénél két külön fdolog a' kamatok pontos
fizetése és a' tkék viszszafizetése. Ha az álladalom a' kölcsön tételekor a'
tke viezszafizetése iránt kötelezettséget vállalt, teljesítse, ha van módja
adóssági terhét valódikig kinn nyitni, tegye azt de olly esetek ii vannak.
1

,

—

—

nem

—

—

—

,

—

—

bn

i

vk

,

,

—

,

j

:

:

midn

az álladalom helyesebben cselekszik, ha

nem

törleszti a

t,

ha

M

Amorlisatio.

nem a' kamat pontos fizetésére szorítkozik. Ezen állásban van miuden ollyan
ország, mellynek rendes jövedelmei nem elégségesek arra, hogy a' többi
szükséges kiadásokon kivid még a' törlesztési alap költségeit is hordozzák,
mert ha egyfell törleszt, másfell pedig

uj

kölcsönöket tesz, ugy hogy

törlesztési alap sajátlag kölcsönök által tartatik fen

,

nem le, hanem fölfelé halad öszvegében.
Magát a' törlesztést illetleg, legelször dr. Price
hogy a' kölcsöntke 1° -ból álló törlesztési alap 5"/

akkor

a'

a'

státusadós-

ság

tanította Angliában,

-os adósságot 37 év
ha a beváltott kötelezvények mindig a' törlesztési alap birtokába adatnak 's ezeknek is kamatja törlesztésre fordittatik. E' számitás
sokkal kedvezbbnek tetszett, hogysem mindenütt gyakorlatba ne vétetett
volna. De a' tapasztalásban az eredmény, kivált nagyobb országokban,
nem mutatkozott olly kedveznek. Többnyire mindenütt a' törlesztési
terv fentartása olly áldozatokba kerül, mellyek annak eredeti elnyeit
semmivé teszik és az ország terhét nagyobb mértékben öregbítik mint
menynyire a' törlesztés enyhíti. Mert az igazi alap az évi jövedelmek felülsége az évi kiadások fölött: ha van illyen fölülség, fordíttassák a' státusadósság törlesztésére ha nincs szorítkozzék az álladalom a' kamatok pontos fizetésére. Angliában 1829. július 5-dike óta ezen elvet követik, eltöröltetvén ekkor az állandó törlesztési alap és terv. Hanem a' többi európai nagy álladalmak még mind ragaszkodnak az adandó törlesztési rendszerhez, ámbár többnyire mindenütt fölülmúlják az évi kiadások az évi jövedelmeket, mellyeknek tehát egy része folyvást uj, megalapított vagy
függ adósság által fedezend, minek következtében e' müvelet végén a'
státusadósság öszvege közönségesen mégis nagyobb, 's a' mellett a' törlesztés költségei ingyen veszendbe mentek. Legjobban felvilágosítja ezt a'
1

alatt eltörleszt,

,

,

,

;

,

franczia törlesztési alap példája.

A' franczia törlesztési pénztár különösen a' törvényhozó testület felügyeeredeti beruházása 20 millió frankból állott, mihez a' beváltott státuskötelezvények járultak, mellyeknek kamatja a'
beváltás után annak jövedelmezett, 's csak bizonyos idnként és öszvegenként semmisittethettek meg. 1817-ben a' beruházás 40 millió frankra emeltetett, mi végre a legbiztosabb 's legjövedelmezbb adónemek, 's az álladalmi erdségeknek, mellyek a' törlesztési pénztár tulajdonául jeleitettek
ki, eladásából bejöv pénzek rendeltettek. 1833-ban a' beruházási tke az
azonközben tett kölcsönök fedezésére 4,616,413 frankkal öregbittetett.
Ezen pénzalapjövedelme a' különböz, 5, 4'/2 4, 3%-° s kölcsönök törlesztésére fordittatik meghatároztatván, hogy minden uj kölcsön törlesztési

lése és kezeslete alá helyeztetett

;

,

alappal láttassák el melly a' névszerinti tkének 1 "/,,-nál kevesebbl nem
állhat. Az alpárin fölül álló kölcsönöknek megfelel törleszt alap jöve,

delme mindig

a' törlesztési tartalékalaphoz csatoltatik.
eredeti terv szerint az egész státusadósságnak 35 év alatt el kellett
volna törlesztve lenni, de ha az eredményt tekintjük, úgy találjuk,
hogy a' törlesztésre fordított roppant költségek daczára az adósság több
száz millióval nevekedett, mivel folyvást új kölcsönöket kellé tenni. Kitetszik a' veszteség a következ két adat öszszehasonlitásából 1816-tól 1832-ig

Az

:

kiadott a' kincstár 1,765,140,663 fr. 57 centimes-nyi kötelezvényt, melylyekért 117,404,561 frank kamatot fizetett, a' törlesztési pénztár pedig
6
Uj h. hm, Tá>, 1. köt.

Ampere.
ugyanazon
gel csak

is

id alatt viszszaváltott 1,165,794,189 fr. 50 centimes költség62,1^2,537 franknyi évpénzt: igen mert a' törlesztés 'a a' kl,

csönvétcl folyvást ment egymás mellett, s azalatt míg a' kincstár 5 franknyi évpénzért 75 fr. 17 Vi fl centimet kapott csak ugyancsak 5 franknyi
évpénzt a' törlesztési pénztár a' borsén í>3 frank 77 centimen váltott be,
folyam különbsége által 807,543,680
és ezen id alatt az ország csak e' két
is
azóta
rendesen, egyik kézzel törlesztenek,
foly
ez
vesztett.
frankot
így
másikká] kölcsön vesznek, V mivel az új kölcsön mindig csak alacsonyabb
,

folyam mellett eszközölhet mint mellyen a' törlesztési pénztár váltja
viszsza a' kötelezvényeket, foly vast kárát vallja az ország a' folyamkülönbsé«mek, 's a' milliók ingyen a' börscemberek zsebeibe folynak, 's a' tör,

mig az évi jövedelmek nem képelek fedezni az évi
roppant hátrány daczára mégis többnyire még
ezen
kiadásokat.
mindenütt fentartatnak az állandó törlesztési tervek, részint mivel a'
kölcsön\ ételkor szerzdésileg volt biztositva a' törlesztési beruházás, részint mivel az állandó törlesztés megszüntetésével a' státuspapirok folyalesztés csak csalódás,

Hanem

nia tetemes alászáüásától tartanak.

birodalomban 1817-ben alapíttatott közönséges törlesztési
státusadósság számára. Ekkor az egyes kölcsönökre
kamatozó
alap egész

Az

austriai

alapított törlesztési külön alapok egyesittettek, azonkívül
számára rendeltettek az álladalmi javak eladásából bejöv pénzek. 1818-ban
a' végre, houy a' régi státusadósságból mindig anynyit beválthasson 's eltörleszthessen, menynyi sorshúzás utján az eredeti kamat teljes élvezetébe
léptettetik, külön l'_. millió évi jövedelem rendeltetett számára az országos jövedelmekbl de a' régi adósságból beváltott kötelezvények kamatjait nem húzza mind tovább a' törlesztési pénztár, hanem azon kötelezvények azután a' nagy státusadóssági könyvbl kitöröltetnek 's megsemmisíttetnek. A' törlesztési alap, a' pénzügy minister hatósága alatt állva,
a' státusadósság törlesztésén ugy mködik, hogy ha évi jövedelmébl több
mint 1 millió ftnyi kamatot vált be, egy millió kamatnak megfelel tke
mindig elidegeníthetetlen alaptkéjéhez levén csatolandó 's ennek jövedelmezend, az 1 millión fölüli kamatnak megfelel kötelezvények a' státusadóssá" nagy könyvébl kitöröltetnek a megsemmisíttetnek. Alaptkéje,
mint emiitettük, elidegenithetlen "s minden új kölcsönkor á' névszerinti
kölcsöntke legalább 1%-nak megtelel öszveggel mint különös beruhá-

már azeltt

,

-

,

,

zással szaporítandó.

Mködése nem

terjed ki a

sorsjáték] kölcsönökre,

mert ezeknek törlesztésérl külön van saját fen szerint gondoskodva.
Felállításától kezdve 18 Is. végéig a* törlesztési alap az új conventiós érték 's a' régi váltóczédulai érték státusadósságból obi '/, millió ft. áru
kötelezvényeket váltott be. Saját jövedelmén kívül a' státustóli évi dotatiója jelenleg mintegy 2 millió ft. 'söszszesalapfkéje mintegy 200,000,000
pft.

—

R. E.

Ampere (András

Mária)

kitn
Mind

mathematicus

és természetvizsgáló,

mind az

irói pályán nag}
munkásságot fejlett ki 1814. óta a' franezia tud. akadémiának tagja.
Megholt L836. július i<>. Eredeti nézeteit a' villany és magnetismus
égérl különösen „Recueil d' observationa éledro-dynarniques*' (Pai
s ;i1
Phér tn<
1822) és „Théorie d(
Linamiqueá" (Par.

szül.

Lyonban

177"». jan.

2(>.

a' tanítói

l

Anatómia.

83

Ancillon,

munkáiban terjeszt el. Az „Annales de physique et de chemie" szinte
tle becses értekezéseket adnak. 2) Ampere (János Jakab) Parisban az
ujabb literatura professora, az elbbinek fia, szül. Lyonban 1800.
Különös érdemet szerze magának a' íranczia literatura körül, öszsze-

—

hasolitó tanulmányai által a'

legkülönnembb

forradalom után Andrieuxnek utóda
helyettese, igen lélekismeretes

a'

tanító

—A
— 1840-ben

júliusi
literaturáknak.
íranczia collegiumban és Villemain'
's

nagy becs

iró.

Mérimée' társaságában Levantebe utazott, melly utazását a' „Revue des
deux mondes"-ben irta le. Legújabb munkája .,Sur la formation de la
langue francaise" (Par. 1841. 3. köt).

Anatómia

1.

boneztan.

Ancelot (Jacques Arséne Polycarpe Franc.) íranczia költ, szül. 1794.
íébr. 9 -kén Havreben, tanult Rouenben. Költi hirét 1819. „IX. Lajos"

meg, mellyért

a' királytól évpénzt nyert. 1823.
de Palais" szinmüvét. 1824-ben forditotta
Schiller Fiescóját, 1825-ben irta „Marié de Brabartt" epost. 1826-ban a'
ragúzai herczeggel Oroszországban utazván még azon évben kiadta
utazását „Six mais en Russie." 1828*ban Olga és „Elisabeth d'Angleterre"
1830-ban elveszte évpénzét 's X. Károlytól nyert arsenál
drámáit irá.
könyvtárnoki hivatalát, és kénytelen volt pénzszükségében vaudevilleket
L'homme de Monde, és „Les emprunts aux
irni. Regényei is vannak
1837-ben öszszes munkái jelentek meg. 1841.
salotis de Paris" (1834).
Virginie
Bonald helyére a' ír. academia tagjává választatott. Neje
Ancelot, ki 1792-ben született, több kedvelt regényt 's vaudevillet irt.
h,
Regényei Gábriellé, Marié, Emerence.
Ancillon. (Fridrik János Péter) Francziaországból kiköltözött protestáns papok unokája 's A. Lajos, fóeonsistorialis tanácsos fia szül. 1769-ben,
irata
Tableau des revolutions du Systéme politique de 1'
Berlinben.
Europe" mellyben , valamint egyéb st késbbi munkái szószerinti értelmét

tragoediájával alapitotta
kevésbé kedvelt „Le

irta

Mire

,

—

:

:

—

,

—

:

F

tekintve

,

:

úgy jelenik meg mint barátja a' reformatio 's politikai forradalmak
csaknem általános elismerésre jutott szabadelmü
's
,

kifejtett

által

képviselet és
teljes szellemi
a'
és polgári szabadság
rendszernek
alkotmányosság rendszerének, 's mintha meg lenne gyzdve az ellenkez
ultramonarchicus 's aristocratai rendszerek kárhozastuárti bourboni
tosságáról. Midn azonban alkalma lett ezen önmaga által is elismert
igazságokat, a' mai emberiség ezen szentségeit, befolyásos helyzetében,
az udvar véleményével ellentétben 's hivatal utáni hiú vágyai hátratétemit tett a' Tableau szépszavú szerzje ?
sikeresen védeni
lével
Poroszországban azonnal az úgynevezett német szabadsághaború után,
már 1816-ban, mieltt erre a' szabadelmüek bármelly állitólagos túlságai
reactionarius párt
vagy fonák törekvései ürügyet adhattak volna
keletkezett melly a' már egy sor szabad szellem intézkedés 's rendszabály
,

,

,

,

—

,

,

,

,

által kellleg elkészített szabad alkotmányt tehát az Ancillon-féle irott
minden módon hátráltatni 's a' fejdelmeket,
elvek megtestesülését
forradalmi rémképek által az absolutismus ugyanazon régi rendszerébe
viszszavezetni igyekezett , melly csak épen akkor ismertetett el a' veszély
fforrásául. E' párt mellynek Schmalz volt nyiltan fellép orgánuma,
e<rész Németországon utálattal 's boszoiikodással fogadtatott 's Porosz,

,

,

,

G*

8

Aneona.

\ack;ii's\v;ir<l.

I

Niebuhr, Schleiermaoher *s egyebek szinte
férfiai,
orgánumai lettek ezen utálatnak.
Ancillon egy kis iratában
„Ueber souveranetál und Staatsverfássungen" (Berlin, 1816) szép" Hangú
czifra phrásisok burkában ugyan, de lényegre nézve
álokoskodások
ország Legnemesb

—

uyilt

*fl

—

elhatározottan a' reactiö pártjához állott.
Ez értelemben fogták fel 's
korholtuk ez iratot érdeme szerint az ellnie intézett czáfolatok nevezetesen
Krug „die Fürsten und die Völker << ezím iratában (Lipcse, 1816).—
Anoillon egész gyakorlati mködése mezején, 's végre úgyis, mint
hatalmas minister, folytonosan a' reactio szolgája volt.
Emiitett
munkája a' párt jelszava 's bibliája lett késbbi firkái 's gyakorlati
,

—

;

munkássága

megfeleltek a' felállított álbölcseségnek. A' porosz
menete Bernstorft' ministeriuma óta 's Ancillon kormánya
alatt világosan ide mutat, mellynek fjelenetei a' demagógiái vizsgálatok,
a* sajátságos alkatú tartományi gylések országgylés helyett, a' városközségi szabadság megszorítása
az oroszok pártolása a' lengyelek
ellen 'sat.; megh. 1837. april. 19-én.— T.
Anckarsward (Károly Henrik gróf) a' svéd ellenzék egykori fnöke,
szül. 1782-ben Sveaborgban Ha a' finn háborúban ( 1788— 92) nevezetessé
lett tábornok Mihálynak, ki káplárból vezér, gróf és országgy. marschall
lett, 's kilenczvenéves
korában halt meg 1835-ben.
Anckarsward
teljesen

politika egész

:

,

,

:

—

szinte katonai pályát kezdett, részt vett Adlersparre lázadásában
1809-ben , ki által a' nép felizgatására használtatott
's
a' lázadás
!v. 11.

,

szerenesés sikerültével

A' Francziaország elleni táborzásban
1813-ban Németországon szolgált a' koronaherczeg oldala mellett
de
keményen nyilatkozván az oroszoknak francziák ellen adott svéd segítség
ellen, a' herczeg által elbocsáttatott. Itt van életének forduló pontja.
Viszszatérvén Svédországba, hol Carlslund nev jószágán viszszavonulva
ezredes

lett.

,

1

az 1827-iki országgylésen megkezdte ellenzését a kormány ellen.
Elbb Schwerin gróf zászlója alatt küzdött késbb maga lett az ellenzék
vezére, miben igen segítette szép külseje, zengzetes szava, 's heves
ékesszólása.
Kisebb mértékben birt tudományos mvelt seggel , 's
élt,

,

parlamenti vezérben megkívántató higgadtsággal. Öt roszúl fedezett
személyes gylölség ragadta ellenzésre 's gyakran clkapatva szenvedélyétl túlment az illem határain 's ártott a' jó ügynek.
Késbben
nyugodtabb lett de kitartó szilárdságát vesztééi, 's 1829-ben épen el
is hagyta az országgylést, kinyilatkoztatva, hogy minden ellenzés sikeretlen. Ekkor legjobb baráti, maga Adlersparre is, elidegenedtek tle,
st egyenesen árulással vádoltatott. L 833-ban tehát kinyomatá „politikai
elveit" nielly iratban egész nyilvános pályájáról számot ad. Azután
Kiehert jogtudóssal társaságban javaslatot adott
nemzeti
„javított
képviseletre" mellyet eladott 1830 -ben is midn az országgylését) az
alkotmányozó bizottmány elnökévé választatott. De nézetei aiistoeratieusoknak találtatván, el nem fogadtattak a' korona jogai ellen intézett
megszorító javaslatai szinte elbuktak. Mint szónok azonban ezen országgylésen is nevezetes szerepet játszott,
h.
Aneona város, vár és nevezetes kereskednél} a/, egyházi statusban.
Midn 1831-ben az osztrák seregek, Francziaország élénk ellenmondása
daczára, a' fellázadt római tartományokat katonasággal megrakták,
,

,

,

,

,

,

;

—

—

Andorra.

Anderloni.

85

elhatározá a'fr.ininisterium, hogyAustria befolyását az egyházi statusban
egy csapással megtöri. Franczia escadre jelent meg A. eltt, 1,500 katona
kiszállott éjjel a' partra 's elfoglalta 1832. febr. 22-dikén a' várost, ellenállás nélkül , capitulatio utján. A' pápa protestatiója mellett elfoglalva
tárták egész 1838. decemberig Anconát a' francziák, de pápai polgári
midn az austriai seregekkel együtt elhagyák az
kormány alatt,
h.
egyházi status földét.

—

Anderloni

—

(Pietro)

rézmetsz

hires

,

több müvészakademia tagja,

1831. óta a' majlandi rézmetsz iskola igazgatója szül. 1784-ben Bresciához közel Sz. Eufemiában. Legkitnbb metszetei, miket Titián,
Rafael Correggio és Poussin után készített különösen Titián „házas,

,

ságtör

neje

's

Poussin Mózese

,

—

'sat.

,

h.

Christian) az ujabbkoru dán költk egyik legkitünbOdenseben 1805. Elei gazdagok voltak, de atyja szegény

Andersen (Hans
bike,

szül.

czip- varga, ki nem sokat mesélt jobb régi idkrl, 's kinek kora halálával
A. egy gyárba majd szabóinasnak adatott honnét azonban kevés id
múlva a' kézmvesek 's gyárosok durvasága elijeszté. Utóbb, 13 tallérral
zsebében Koppenhágába utazott, hol magát a' szinháznál jelentette, de
mint „igen sovány" elutasíttatott.. A' fiút szép hangja miatt Weyse és
Baggesen zeneszerzk fogadták fel, de félév múlva hangját elvesztette,
és igy ismét elhagyatva állott. Most tragoediákat kezde költeni , a' nélkül,
,

,

irni tudott volna. Azonban Collin tanácsos és színházközbenjárására statusköltségen taníttatása megengedtetvén,
akadémiai tanulmányait 1828-ban megkezdette. 1833 4-ben pedig utazási
stipendiumot nyert 's Európát beutazta. Azonnal, nagy tehetségre mutató
fleg lyrai költeményei által több magas pártfogót nyert 's a'
els
legkitnbb irók Ohlenschláger Ingemann 'sat. ismeretsége által a'
legels házakba bejárhatott.
Legkitnbb dolgozatai „Improvisatoren"
„O. T." és „Kun an Spillemand" regények,
„Mulattén" és „Muarerpigen" drámák 'stb.
Korábbi költeményei közül már Chamisso forditott
németre némeDyeket késbbi Írásait
különösen az „Improvisatoren"
czímt Kruse ültette át, és a' kedélyes, bár nem correct költ Németországon nagyobb elismerésre talált mint dán hazájában hol Andersen
költben még sokan a' fváros utczáin kóborló kis szabóinast látják.
V.
Andorra vagy Andorré , nevezetes sajátszerségben fenálló kis feudális
respublica a' pirenei bérezek közt, a' franczia határon. Kiterjedése 9
négyszeg mérföld, lakosai száma mintegy 18,000. Minden oldalról magas
hegyekkel keritett kebelébl csak Urgel spanyol város felé van kijárás az
Andorra völgyön mellyet hasonnev folyam öntöz. A' kis respublica 6

hogy sajátkép
igazgató

—

,

,

,

,

—

,

:

—

—
;

,

,

,

—

,

községbl

La

áll

:

Ó-Andorra

,

Canillo

,

Emcamp

,

Lamassane

—

,

Ordino és

Serra mellyekhez még 34 kis falu 's tanya tartozik.
Van gazdag
vasbányája (Ransolnál) 's meleg ásványvize (Caldes-Suco) melly ersen
,

látogattatik.

—

Fhelye O- Andorra 2800

lakossal 's a' respublikái
állattenyésztésbl élnek 's juhokat
és öszvéreket adnak el Francziaországba, honnét ismét gabonát kapnak.
E* kis csodálatos respublikái embryo még nagy Károlytól 790-ik évben
kapta szabadalmait
miket késbbi fejedelmek megersitettek. Egyházi
tekintetben az urgeli püspök alá tartozik kinek 450 livre tizedváltságot

kormány

székével.

— A' lakosok fleg

—

,

,

Andrada.
fisét.

szerinti

Ftisztviselinek (\ iguier) egyikéi Francziaország adja tetszés
idre, másikat a' spanyol urgeli püspök ;> évre, 's ezáltal van

mellyet szükség esetében, mint
erteljesen tud megvédeni
bérczei közt. Az els viguier-eu (helytartón) kivül, kit Francziaország
a' hatalom azonban
nevez és fizet, minden többi tisztvisel andorrai

biztosítva

a'

kis respublica neutralitása

,

1794-ben Spanyolország ellenében bebizonyitá

.

;

néhány elkel család kezében van

mellyek némi miniatur-olygarchiát
képeznek. A' souverainitást 24 tagból álló tanács gyakorolja kik közül
12 hivataloskodik, a' többi 12 pihen de a' szerepeket évenkint felcserélik.
Evenkint rendesen 5 ülést tart az utolsóban választatnak mega' consulok
kormányozzák, 's a"
a' 6 község jelöltjei közül, kik ezen községeket
nagytanács és viguier, ugyszinte a' syndicus rendeleteit teljesitik. A'
syndicus a' souveraintanács legöregebb tagjai közöl választatik, ez a'
tanács elnöke , mellyet rendkívüli esetekben öszszehíhat. Az általa
elterjesztett törvényjavaslatok absolut szótöbbséggel fogadtatnak vagy
vettetnek el. E' syndicus a' legfbb végrehajtó hatalom 'sa' külvíszonyok
A' biráskodás a' viguierek köre mindegyikvezetése is reá van bizva.
nek joga van egy birát (bail) nevezni a' souveraintanács hat-hat. jelöltje
kiktl a' felebbvitel egy
's
közöl, kik 3 évig maradnak hivatalban
Francziaország és az urgeli püspök által kinevezett jogtudós fbiróhoz , 's onnét a' párisi cassatioszékhez megy. Ezen megnevezett birák
különben rendri kihágások
azonban csak polgári perekben Ítélnek
büntet esetekben pedig egy
felett egyenesen a' viguierek bíráskodnak
a' fbíróból, a' souveraintanács két tagjából 's egy ülnökül
a' viguierekbl
alkalmazott ügyvédbl alkotott törvényszék, mellynek elnöke mindenkor
a' franczia viguier, 's melly élethalál felett itél. Az ítélet esakjó hiszemtl
Felébbfügg, mert irott büntet törvényekkel nem bír a' respublica.
büntényi esetekben
vitelnek
a' gályarabságra ítéltek
helye nincs
Barcellonába vitetnek.
A' fbiró fizetése minden eltte folyó polgári
perek tárgyai értékének tizenötödrészébl áll.
A' respublica jövedelme
áll a' közlegelk haszonbérébl
's némi kis személy- és birtokadóból
ezen adót a' eonsulok szedik be, 's ebbl tartatnak fel a' középületek,
,

,

,

;

,

—

;

,

;

;

,

—

,

,

;

—

—

,

:

püspöknek tartozott tizedváltság, 'sa' Franciaország960 franknyi évi adó. A' tisztviselk semmi fizetést nem
húznak.
Minden férfi, 10-ik évétl G0-ikii>- katonaszolgálatra kötelees fegyverrel van ellátva
minden helységnek van egy a' ftanács által
nevezett kapitánya 's két hadnagya (Dannes). A' viguier-ek czíme

fizettetik az urgeli

nak

fizetett

—

;

illustres

;

a'

biráké

:

„honorables."

—

:

,

h.

Andrada neve egy régi, a' portiig, literaturában és Brazília ujabb
történetében híres családnak. 1. Diego de Poyra d' A. szül. Coimbrában
1528-ki július 26-kán meghalt Lissabonban 1575-ki december l-jén a'
trienti egyházgyülésen féuyes szerepet vitt, és többek közt Chemnitz
,

:

Márton

ellen is irt „Defensio tridentinae fidei catholioae (Ingolst. L580.
és Lissab. 1595.)
2. Testvére Franeeseo d'A. Hl-ik Fülöp portugalliai
király historiographja, 's a' „Chronica de rey Don Joaé" (lássál). 1613.)

—

szerzje

—

meghalt 1614-ben.
3. Diego d'A. ennek fia, naegh, 1660-ban;
portugall régiségek körül búvárkodott 'a „Exame da antiquidades"
(Lissabon
1616.) munkája által ismereiesi
1. Pedro d' A. Caminha,
,

a'

,

Andrada.
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meghalt 1589-ben, szép nyelven irt eclogái, levelei, elégiái és epigrammát
„Obras" (Lissab. 1791.) czimü gyjteményben jelentek meg.
5. Antónia
d' A. jezsuita, szül. Oleirosban 1580-ban; az általa elször megutazott
Tibet éjszaki részén keresztül mint térít Chinába utazott, és mint a'
rend provinciálisa, állítólag megmérgezés következtében, meghalt 1034-ki
martius 19-kén Goában. Tle van „Novo desoubrimento dos reynos de
Tibet" (Lissab. 162G.) ujabban kidolgozva e czim alatt „Voyage au
Tibet fait en 1025 et 1026 par le pere d' A." etc. Paris, 1795.)
6. Jacinto Freyre d' A. szül. 1597-ben Héjában
megh. 1657-ben mint
lelkes iró és hazafi nevezetes különösen több nyelvekre átfordított „Vida
de don Joao de Castro" (Lissab. 1051. 1730., Paris, 1759. és Madrid
1802. 's kivonatban: Lindán' „Heldengemalden aus der Vorzeit" Lipcse
Brazilia ujabb történetében pedig
1817.) classicus munkája által.
különösen három A. testvér tnt fel, Ignacio d' A. Silva gyermekei, ki

—

:

—

(,

;

,

,

—

Mindhárom Paolo tartoLegöregebbik 1) Jose Bonifacio d'
A. Silva
ifjú korában a' bányászati tudományokban szerzend bvebb
isineret végett statusköltségen külországokba utazott, honnét 1801-ben
Portugalliába viszszatérvén, fbányásztisztté neveztetett. A' függetlenségi
háborúban kitüntette magát, 1819-ben a' sok törvénycsavarás ell ismét
Braziliába ment. Midn a' portiig, cortesnek Doni Pedrot Európába viszszinte Brazilia függetlenségén munkálódott.

mányban fekv Santosban

született.

,

szahivó 1821-iki végzése

Braziliában általános felkelésre

legfiatalabb testvérével, Francescoral

,

a'

mozgalom

adott jelt

,

élére állott, és mint

fogalmazta Dom Pedrohoz a' felhívást,
helyhatóságnak
el ne hagyja. 1822-iki jan. 10-kán belügyi ministcr. Azon
hajthatlansága, inellyet az uj alkotmány tervezése körül tanúsított, és
respublicai gondolkozású ellenei elfogatása iránt kiadott túlkemény rendszabályai az ifjú uralkodó kegyét elvonák tle 's 1822-ki october 25-kén
hivatalából elbocsáttatott, de öt nap múlva a' mellette nyilatkozó népakarat
következtében újra kormányra emeltetett. 1823-diki július 17-kén újra
lemondott és ekkor az ellenzék soraiba állott, mint ennek vezetje,
elfogatott és Európába küldetvén Bordeauxban több évig tudományos
tanulmányoknak élt, míg hazamehetésre uj engedelmet nyert. Midn Dom
Pedro, fiának II. Dom Pedronak javára 1831-iki april 7 -kén lemondott,
ennek gyámjául a' császár által kinevezve, gyámgyermekének nevelését
lélekismeretesen vezette. Utóbb azonban azon semmivel igazolt gyanúból,
mintha a' volt császár viszszajövetelén mködött volna, 1834-ben népalelnöke

hogy

a'

,

Braziliát

lázadás folytán a' kormányzóság által elmozdíttatott gyámi tisztétl.
Azóta viszsza vonultán élt egy kis regényes szigeten Rio mellett, 's megli.
1838-iki april 5-kén.
Ennek testvére 2) Antónia Carlo d'A. az 1817-iki
forradalombani részvéte miatt befogattatván csak 1820 ban szabadult
ki fogságából. Képviselül választatván
mint kitn szónok Brazilia
függetlensége mellett nyilatkozott. A' braziliai forradalom kiütésekor
Portugalliát titkon elhagyta és Rióba utazott, hol az alkotmányozó gylés
tagjává választatván ennek megbizásából azon esküformát szerkesztette,
melly Dom Pedronak és dynastiájának a' braziliai koronát biztosította.

—

,

,

,

1840-ben

a'

nagykorúnak nyilatkoztatott császártól pénzügyi ministerré
harmadik testvér, elbb Portugalliában,

neveztetett. 3) Francesco d'A.

Andrásy.
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Braziliában ásványtan professoraj öregebb testvérével együtt
san-paoloi mozgalomhoz csatlakozott. 1822-ben pénzügyi
1821-iki
az
Brazíliából számzetett, de ismét viszszahivatott.
miniater, késbb
1840-ben testvére Antonio Carlo mellett belügyi minister , melly hiva-

utóbb

taláról

L841-ben ismét

le kellé

mondania.

—

V.

krasznahorkai) grófok. Régi magyar
frendi nemzetség, melly eredetét Andorástól, az Asiából kijött smagyar
vezérek vérétl származtatja. Ezen Andorás viadalra kelt egy híres külföldi
bajnokkal, kinek sisakos fejét és vállát egy csapással ketté szelte. Ennek
emlékezetére vétetett fel családi ezimerl egy kardos férfiú 's koronát
tartó ketts oroszlány. A' család tagjai, többnyire mint katonák 's vitézek
jelennek meg a' magyar történet évkönyveiben: igy Simon, II. András
király oldalánál a' szent földön , Zsigmond , temesi helyettes bán, nagy
Lajos oldalánál Nápolyban ; Bertalan Hunyady János ütközeteiben, és
ugyan szent Imrénél 1442-ben, hol levágta Mezet-béget 's Rigómezn,
hol elesett Boldizsár 's ennek fia Imre, Szilágyi Mihály fegyverhordozója,
ugy Lázár és Tamás Mátyás király idejében, Márton Szápolyay János
hive, kivel együtt harczolt 1514-ben Temesvárnál a' pórlázadók ellen;
ennek fia, Péter, elbb Békési hive Bátori ellenében, azután Rudolf
királyé, kitl Krasznahorkát kapta adományul; István, lcsei várnagy,
Rákóczy pártján, 1710-ben Dávid, János fia, cs. k. tábornok, a' török
és franczia háborúkban, különösen Aspernnél kitn vitéz, ki 1813-ban
Jelenleg az Andrássy grófoknak, kik fkép GömörDresdánál esett el.
megyében fészkelnek, két ága van az öregebbhez tartozott Károly gróf
szül. 1792. meghalt 1845-ben aiig. 11-kén tüdszélhüdésben Brüsselben.
Atyja gr. József, anyja Csáky Valburga grófn; neje Szapáry Etelka
grófn. A' hazának buzgó fia volt, az ellenzéknek, melly nek elvei mellett
az 1839. 's 1844-iki országgyléseken 's Gömörmegye gylésein küzdött,
fáradhatlan és szeszélyes, elmés tagja, akadozó és nehezen érthet, de
ötletdús szónok, a' szabolcsi tiszaszabályozó társulat elnöke, a' bányászat's gyáriparnak áldozatkész elmozdítója. Végs utazásának czélja is az
volt
hogy külföldön a' vas-, ezukor- és gépgyárak körüli tapasztalatait
gyarapítsa 's hazánkban gyakorlatilag alkalmazza. Hirlapokban megjelent, részint az augsburgi Allgemeine ellen intézett elmés és tartalmas
czikkein kivül a' maga idejében feltnt „Umrisse einer mögliehen Reform
in Ungarn" munka is tollából folyt 's ha ifjúkorában tehetségéhez mért
tudományos kiképzést nyer, hazánk els rangú csillagai közt. foglalhatott
volna helyet. Három fia maradt Manó, Gyula és Aladár. 1) Manó szül.
1821-ben, az 184%-iki pozsonyi országgylésen Tornamegye egyik
követe 's ellenzéki tag, késbb a' magy. minist, alatt tornai fispán volt.
2) Gyula nagy reményt! 's tehetség, sokat tanult 's utazott fiatal hazafi
az 184 7/ 8 -iki pozsonyi országgylésen Zemplénmegye egyik követe, a'
tiszaszabályzó egyesület elnöke, ügyes és elmés ellenzéki szónok s r>
aristocratai színezettel, gr. Széchenyivel rokon elv, de a' ki azért egész
lélekkel a' forradalomhoz csatlakozott; az 1848-ik áprilisi m. ministeriuni
alatt zempléni Fispán, 's a' zempléni önfcénytes osapal vezére Sohwe
chatnál; késbb a' debreozeni kormánynak követe Stambulban a' török
udvarnál, hol a' végeatastroph is találta. $)Aladár Bem oldalánál harczolt

Andrásy

(esik-szentkirályi és
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—

vitézül viselte magát Erdélyben.
Az ifjabb ághoz tartozik gróf
György, cs. k. kamarás és sárosi fispán a' m. ministerinm idejéig; született 1797-ben, atyja gr. István, anyja Festetits Mária grófn; neje
Königsegg-Aulendorf Francisca grófn kitl több gyermeke van. Gróf
Széchenyi Istvánnal együtt utazott a' budapesti lánczhid ügyében Angliában, 's vele együtt adott ki e' tárgyban egy röpiratot; a' m. academia
igazgató 's m. gazdasági egylet buzgó tagja 's egyik osztályelnöke a'
derni hires vasöntöde és prölyde tulajdonosa, a' bányászat lelkes elmozdítója, melly körül kevés magyarnak van több érdeme; politikai
elveire nézve mérséklett conservativ, 's az országgyléseken illy szellem
ez.
szónok.
Jelenleg 9 Andrássy gróf 's 7 grófn létezik.
Andrássy József, Esztergám megye követe az 183 3/6 -iki's 18 39/ 4(r iki
pozsonyi országgyléseken azután udv. titoknok helyt, tanácsos 's az
említett megye fisp. helyettese- 184f>-tól kezdve a' martinsi törvényekig,
szül. 1806-iki febr. 12-kén, Hatvanon
hol atyja herczeg Grassalkovich
jószágai igazgatója volt. Politikai pályáját Esztergámban kezdé 1831-ben.
Az országgylésen a' conservativ udvari párt egyik legkitnbb tagja 's
vezére könyny sima és szódús de nem anvnyira tartalmas szónok, kit
az okoskodás erejére és súlyára nézve Zsedényi késbben Somsich és
Babarczy nagy mértékben fölülmúltak. Egyébiránt szeretetre méltó
egyénisége 's mérsékeltsége miszerint a' politikát a' magán-társadalmi
életbe soha át nem vitte és soha nem felejtette hogy egy buzgó magyar
megyének képviselje 's majd fnöke,
jó barátságban tartották politikai elleneivel is. Epén e' tekintetbl küldetett a' nehéz politikai betegségben szenved Biharba kir. biztosul.
h.
's
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Angolország. 1. Brittország.
Angol bank. Az angol bank Európában az

e

nem intézetek

között

1091-ben állittatott fel. Tervét a' skót Patterson
Vilmos és Godfrei Mihály dolgozta ki. Kereskedk társasága 100 font
sterlinges részvények utján 1,200,000 ft. st. tkét tett öszsze és „Angol
bank kormányzója és társaságának" nevezett egyesületté alakult. Eredeti
tkéjét a' kormánynak kölcsönözte ki. Kiváltságlevele utójára 1833-ban
újíttatott meg 21 évre, melly ben a' többi között az foglaltatik, hogy
semmi, Londonban vagy környékében köröskörül 65 angol mérföldnyi
távolságban 6-nál több tagból alakúit társaságnak ne legyen joga lát-ni
fizetend bankjegyeket kiadni. 1844-ben a' bank kiváltságlevele
a'
megersít rendelet értelme szerint újra megvizsgáltatván több módosítást szenvedett a' pénzügyi világban olly hires Peel-féle banktörvény
által melly ezen okból közelebbrl megismertetend
e' végre azonban
elbb a' bank szerkezete 's mködése áttekintend.
A' bank fkép
váltóleszámítolása és arany 's ezüst kereskedési üzletet folytat
de
legnagyobbszerü

,

's

,

,

,

,

—

:

fképen

hogy érdekét a' kormány
érdekével szorosan egybefzte és a' kormánynak minden fontos pénzügyi rendszabályaiban segédkezet nyújtott. A' bank a' kormány pénztárnoka, épen úgy, mint más bankárok magánosok pénztárnokai. Megazáltal jutott jelen

fontosságára

,

,

közjövedelmek beszedésével a' kincstár részére, 's a' kincstár
öszvegek kiszolgáltatásával az illet számadó
tisztek kezébe. A' bank van megbízva a' státusadósság kamatai kifizeté-

van bizva

a'

által kifizettetni rendelt
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lével és átírásával, li szolgálataiért mellyek §ok költségébe kerülnek 's
nehéz felelsséggel terhelik, kárpótlás fejében évenként az 1844-iki banktörvény értelmében a' kormánytól 68,000 ft. Bt. kap. Nevezetes teendje
,'

a'

kormány

által kiadatni szokott kincstári

jegyek átvétele

's

kifizetése.

E' kincstári jegyek eszméjére legelször Ill-ik Vilmos alatt Montagu
lord, kincstári-kanczellár, jött. T. i. a' bank a' kormánynak a' kivánt
öszszeget ellegezi, 's azért kincstári jegyeket, azaz, oüyan kincstári
kötelezvényeket kap, mellyek 100-100 ft sterlingrl szólanak, 's egy
évre 3 ft. st. 10 pencenyi kamatot hajtanak, mellyek beváltásig a bank
rizete alatt 's birtokában maradnak. Hanem azért viszont a* bank
ugyanakkora öszszeg bankjegyeket bocsát forgalomba, 's igy egyedül
maga részére biztosítja az azon öszszeg után járó kamatok hozását. Azóta
állandón szokott a' kormány igy ellegezni a* banktól kincstári jegyekre,
's ez képezi az úgynevezett
„függ adósságot."
Az angol bank egyszersmind kölcsönz, leszámítoló, letéti és jegybank.
Fel van jogosítva portékákra fekvzálogra st kereskedelmi erisisek
idején kereskedk egyszer kötelezvényére is, kik segítségét igénybe
veszik, kölcsön adni. Felhatalmazottsága papírpénz kiadására nagyobi)
kiterjedés
mint bármelly más hitelintézetnek
bankjegyforgalma
közönségesen jelenleg 21 és 22 millió ft. st. között jár. A' bank, túlsúlyát
nem csak azon tkék roppant nagyságának köszöni mellyek felett
rendelkezik hanem azonfelül kiváltságlevele nevezetes elnyöket biztosit
részére
csupán csak az jegyei bírnak Angliában törvényes folyammal
fiókbankjai által a' megyei bankokkal versenyez, holott ezek a' bank
saját kerületében! versenytl el vannak zárva. Hanem ez még mind
kicsinyszerü elny
mert óriási nagyszerségét mindenek felett kitn
helyzetének köszöni. Mivel az egész kereskedelmi világnak London a'
fvárosa, tartja kezében az angol bank az európai hitelügy fvezényletét.
A' kereskedéssel való öszszeköttetésci évrl évre csökkennek, 's mégis
mondhatni ugyanazon arányban évrl évre
befolyása. 1810-ben egy év
alatt 75 millió ft. sterlingnyi kereskedelmi papirt discontirozotr, 1825-ben
még 19
milliónyit, 1837-ben pedig már csak
milliónyit. Mindamellett
legnagyobb feszültséggel váratik mindig a* bank nyilatkozata a' discontoláb megállapítása körül
minden cselekvénye szabály 's követni szokott
példa a' kereskedk és üzérek eltt. Az angol bank jegyei] mellyek
Angliában az aranynyal egyenl értékkel bírnak, az európai szárazfold
minden nevezetesebb piaczain forognak. Azt hiszik közönségesen hogy
az angol bank nem elegyedik váltóüzletekbe a' külfölddel. Az igaz, hogy
egyenesen nem elegyedik iüyenekbe, de azért behat a' váltófolyamra 's
nevezetes alkalmakkal ezt szabályozni igyekszik. A' kormány az angol
bank jegyeit arany értékével ruházván fel, 'a értékmérül az aranyat
fogadván el, a' folyam elnyét Anglia számára kívánta megszerezni az
angol bank megrzi ezt azáltal, hogy pénztárában a' forgalomban nem
szükséges pénzt felhalmozza. Criticns perezekben, midn nemes érezek
tetemesebb kivitele a' váltófolyamot Anglia ellen fordíthatná, i-mét a'
bank lép léi a' BÚlyegyen helyreállítására, vagy teleméivé a' disooütol 'ö
igy a' hitelt korlátolva vagy kincstári jegyekel adva fi, bgj azáltal
saját jegyei forgalmai kisebbítse, vágj ezüstöt adva el, hogy aranyal
,
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hanem mint
kereskedik mint üzér vagy tkepénzes
rendszabályok
általános
egyéni
törekvések tévedéseit
kormány melly az
's eredmények által hozza helyre.
Mivel pedig a' banknak olly eldönt befolyása van a' pénzforgalom
viszonyaira legfbb és legsürgsebb gondja mind elegend nemes erczkészletet tartatni 's gyjteni
mind pedig forgásban lev bankjegyei
öszszegét a' szükséghez arányositni. A' bank e tekintetben következ
igen egyszer 'skönynyen felfogható vezérelveket követ kötelezettségeit
a' forgásban lev bankjegyek, mell vek kívánatra azonnal erezpenzzel beval-

Nem úgy

kapjon.

,

,

,

,

,

:

tandók,'s letétpénzek (köz- és magános letétpénzek) képezik. Elegendnek
tartja, ha e' kötelezettségek öszszegének egy harmada van arany- 's ezüstrudak és pénz által fedezve. A' többit statuspapirok, váltók, 's pénzzé tehet

kötelezvények fedezik. A' bankjegyek kiadása a' forgalom szükségeihez
képest történik; öregbittetik ha utánok kereslet nyilatkozik azáltal,
hogy a' bankba arany- 's ezüstrndak hozatnak bankjegyekkel kicserélés
végett kisebbíti
ha nem kedvez viszony nyilatkozik azáltal, hogy a
közönségesnél nagyobb mértékben hozatnak bankjegyek beváltás végett.
Az 1844-iki törvény, melly által nyerte az angol bank mostani alakját,
ezt csaknem egyedárussági joggal ruházta fel bankjegyek kiadhatasara
nézve. Ezen törvényben t. i. az foglaltatik, hogy ha valamelly privatbank megsznik bankjegyeket adni ki, az angol bank titkostanacsi
parancs által felhatahnaztathatík bankjegykibocsátását c' beszedett
jegyek öszszegének kéthármadrészével nevelni másfell a' privátbankok
,

,

;

;

bankjegyforgalmuk
közép száma szerint kibocsátási maximumot állapítván meg. Hogy a
némileg érdekeltlenné tétessék,
bank balfogásoktól megóvassék
's
továbbá, hogy azon részrehajlatlanságra tétessék képessé, melly azt, mint
némi részben álladalmi intézetet illeti meghatározta a' banknak mint
pénzügyi intézetnek viszonyait elkülönitni ugyanannak mint kereskedési
háznak viszonyaitól. Mert valóban a' banknak mint disconto- és kölcsönz
háznak
érdekei egyenes ellentétben állanak azon kötelességekkel,
mellyeket elébe szab azon minsége hogy a' pénzforgalomnak felügyelje
annál nagyobb
minél több bankjegyet adhat ki
és fszabályozója
ellenben igen
osztalékja
nyeresége, 's annál nagyobb a' részvényesek
mellyben a
nagy bankjegykibocsátás megzavarja a' pénzforgalmat
súlyegyent fentartani a' bank feladata. Ezen öszszeütközésnek véget
vetett e' ketts viszony elkülönítése. Az 1844-iki törvény következtében
a' bank jelenleg két különosztályból áll, mellyek közül mindeniknek
bankjegykibocsátási jogát korlátolja,

két

év ótai

,

,

,

,

,

,

;

:

,

saját elöljárósága

,

személyzete

's

a' bankjegykibocsátási
tulajdonképeni bankügyi osztályból

számadása van:

osztályból (issuing department), és

a'

arany
osztály ezen bankjegyöszszeget váltók leszámítolására , zálogos kölcsönökre, statuspapirok , arany- ezüstrudak és pénz vásárlására fordítja.
Ha pénztárában igen sok készpénz hever , arra fordítja , hogy a' kibocsátási osztályban letett szszeget öregbítse azzal, 's a' forgalomban az igy
letett készpénz helyét onnan kapott bankjegyekkel pótolja ki. Ellenben
,

Angol

9%

l)ank.

ha ritkul az arany , azon mértékben, mellyben tle készpénzt kivannak,
viszs/.ahúzza a' kibocsátási osztályból letétpénzét, 's a' helyett megfelel

bankjegyöszszeget tesz be. A' bank minden héten közzé teszi számadását,
[gy van két osztályra osztva az angol bank, mellyek egyike a' hitel
másika pedig egy nagy kölcsönz és leszámítoló ügyviteli
imihelyét
,

hivatalt ábrázol.

E' bank történetében nevezetes az úgynevezett restriclio idszaka
i> 7-téíl
1821-ig midn t. i. a' bank pénzsegédforrásait a' kormány a'
franczia háború folytatására használandó, egy parlamenti határozat által
megtiltatta a' banknak készpénzben tenni fizetéseket, holott alapszabályai
értelmében, ámbár az egész országban törvényes lölvammal bírnak az
angol bank jegyei, mégis azokat fizetésekre magának a' banknak és
fiókjainak nem szabad használni. Ennek következtében Anglia pénze az
egész európai szárazföldön elterjedt, 's az egész angol hármas királyság
kiterjedésében bankjegyei képezték a' tnlajdonképeni papírpénzt. A' bank
ennek következtében mértéken túl nevelte a' jegyek kibocsátását,
anynyira
hogy a' papirpénz az aranyhoz 's ezüsthöz képest utójára
27°/ -it vesztett értékébl. A' papírpénzben fizetend adók éhez képest
voltak meghatározva
a' haszonbérlk, a' papirpénz alacsonyabb értéke
folyvást tartásának hiedelmében, 's midn az érezpénz helyét kizárólag
bankjegyek foglalák el, nem is gondolva lehet változásra, kötötték
szerzdéseket. Midn azonban a' bank
jó hiszemben a' haszonbéri
beszédé bankjegyeinek egy részét , ezeknek értéke rögtön felhága,
holott a' portékák 's különösen a' gabona ára tetemesen csökkent.
A' haszonbérlk , kik most már terményeikért kevesebb papirt kaptak nem voltak képesek a' haszonbér megfizetésére. Ki valamelly
megvásárlóit jószágért vagy egyébért p. o. évi 100 f. st.-nyi kamat fizetésére kötelezé magát, midn ezen öszszeg aranyban 27%-al ért kevesebbet ; mintán a' papír újra az aranynyal egy értékvé vált is, 100 í't. st.
fizetésére volt köteles. Az adók az elbbi arányban fizettettek, mi anynvit
tett, mintha rögtön 27°/ -al emeltettek volna felébb ebbl az adófizetkre
nj terhek háromlottak
a' haszonbérlk között számos bukás ütötte ki
1

7

;

,

;

,

;

,

magát

a' szegények száma tetemesen
"s
népességnek
megntt
a'
érdekeiben sértett osztályai nem voltak képesek szerencsétlenségök okát
felfedezni
mert a" pénz értékét változhatatlannak hitték "s csak a'
portékák árát változékonynak.
Az angol bank szerkezete 's eljoga körül kiváltképpen két sokat
vitatott kérdés forgott lén
egyik bankjegy kiadási egyedárussági jogát
illeti, 's az 1844-iki törvény óta is gyakran télmerült azon terv, hogy
vonassék visz&a a' törvény, melly a' részvényes-bankoknak
angol
mérföldnyire London körül látra beváltandó bankjegyek kiadásai tiltja,
's engedtessék e' tekintetben hely legszabadabb versenynek. Dea' tapasztalás tanulságai mást javasolnak. Peel Róbert e' körül igy nyilatkozott
„Az éjszakamerikai egyesült statusokban a' bankjegyek nem egyes
bankiírok, hanem banktársaságok által adattuk ki, melhek látszólag
legkielégitbb alapokon nyugodtak. Minden lehet elvigyázat megvolt
téve e' társaságok fizetési képtelensége ellen, minden rc>/\ en\ evagyonával jót állott a' számadások közreboosáttattak , a' jegyek akar
,

,

,

,

;
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\S ha a' korlátlan verseny elve e' körül , így
volna, miként történhetek, hogy az egyesült
álladalmakban rosznl ütött ki ? Mértékentúli bankjegy-kibocsátások
miknek
történtek , meggondolatlan vállalatok 's üzletek keletkeztek
természetes következése a' készpénz-fizetések felfüggesztése , 's végre
teljes fizetési képtelenség ln." A' pénzjegyek kiadása körüli verseny
ezeknek becsét csak csökkentheti vagy épen egészen megsemmisítheti.
Angliában épen ugy, mint egész Európában mindenütt, végre is arra
fognak térni, hogy a' bankjegy kibocsátását kizárólagos egyedárussági
joggá tegyék mint a' pénzverési jogot \s ekkor a' pénzjegyek értékének
egysége épen ugy eszközölhet lesz , mint az arany 's ezüsté.
Azon kérdés is sokszor vittattatott Angliában, valljon nem cselekednék
e helyesebben az álladalom, ha maga szabályozná a' papírpénz kiadását,
a' helyett, hogy részvényes társaságnak engedjen át. olly eljogot, melly
sajátlag az álladalmat illetné. Peel e' kérdésre 1844-ben megfelelt,
mondván „Az a' kérdés, ;i* bankjegyforgalomból szükségesképen felmerül
nyereség a' kormánynak jusson-é, vagy magánosok társulata kezébe?
azon egyetlen elnyt
Kormánybankban társulati-bankkal szemben
látom, hogy az intézet élén felels igazgatás állana, de más oldalról ez
több mint ellensúlyittatik azon politikai veszély által, mellyel a' banknak
a' kormány általi igazgatása fenyeget. Azon meggyzdésben vagyok,
hogy a' pénzforgalom feletti ellenrködés, kizárólag a' kormány kezébe
téve le , a' legveszedelmesebb következményeket szülné." Angliában ez a'
közönséges nézet, mert nem egyez meg az ország politikai szokásaival,
R. E.
az álladalonmak illy egyedárussági jogot tulajdonítani.

mikor felválthatok voltak.
szabályozva, igazán jó
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Angol egyház. Az angol püspöki egyházban,

melly,

hogy a' mellette An-

gliában fenálló protestáns egyházi felekezetektl megkülönböztettessék és
magas egyház (high Chursch)
nevezete alatt is ismeretes és mellynek hitelve a' praedestinatio tanára
saját hyerarchico-aristocraticus léténél fogva,
,

nézve némileg enyhített calvinismusnak mondható, symboluma pedig az
Ersébet királyné által 1562-ik évben kihirdetett 3!) czikkben foglaltatik, a'
felsség a' királynál van ki azt ugyanazon természetes és tevleges jogokkal gyakorolja, mikkel hajdan a római pápa birt Angliában. Az hatalmában áll mind azt elhatározni, mi sem az isten igéjével, sem az ország
törvényeivel és szokásaival ellenkezésben nincsen. Az egyház feletti ezen
felsségénél fogva, melly a' parlament által a' korona kizárólagos jogának
jelentetett ki és az angol püspökök által is de azon korláttal hogy a' király maga személyében se tanítói hivatalt ne viselhessen se a' szentségeket (Sacramenta) ne kezelhesse elismertetett, a' király különösen fel van
jogositva minden egyházi meghívás (vocatio) mellett a' hivatalmegadás
dijait (annata) és minden javadalomtól az évenkénti dézsmát felvenni a'
legfbb kegyuraságot (patronage, parament) melly nél fogva minden praebenda annak idején a' királyra viszszaháromlik, gyakorolni; a' püspökválasztásra engedelmet adni a' választandót megnevezni a' megtörtént választást megersiteni a' választotttói hség esküjét követelni mindazon
egyházi egyéneket, kik a' béke háborgatása vagy a' királyi méltóság megsértése miatt a' polgári (civil) bíróság eltt vádoltatnak hivatalaiktól felfüggeszteni és megítélni minden peres tárgyban a' felebvitelt elfogadni
,
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;
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Angol
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uvl./t/

az egyházi törvényvégetti birónevezést (dalegation) megtenni
a/, e
a' törvényeket kezelni és végrehajtatni j nem
hozói hatalmai gyakorolni
különben azok alul felmenteni; végtére minden egyházi ügy lelett fóhatalonnnal bir, mellv föhatahnában foglaltatik az érseknek megadandó utasiválasztását megersítse 'saafc föltás hosry a' püspökké választolt egyén
;

és

;

szentelje; valamint továbbá a' király, ugyanazon érintett fÖhatalmánál
fogva, püspöki és egyél) egyházi javadalmakat egyesíthet vagy egymástól

„fiduciario titulo" (commenda) mindennem javadalmakat
elkülönözhet
osztogathat , a'püspököket ide amoda áthelyeztetheti, és a' püspökmegyeA' ki a' királynak ezen suprematiáket kiterjesztheti vagy szükebbitheti.
ját, mellv csak a' fenébb érintett 39 czíkk által korlátoltatik, megtagadja, nehéz büntetés alá kerül, súlyosb esetben még a' felségsértés büntetése alá is. Hogy pedig ezen suprematia elleneit nyakon lehessen ragadni,
;

—

a'

sLipremateskü hozatott be

;

melly azonban

késbben

,

hogy

a'

püspöki

egyházhoz nem tartozó külön protestáns hit felekezeteknek (dissenters) terhükre ne legyen, ollyképen módosíttatott, hogy ne a' királyi suprematia
menleges egyenes elismerését, hanem csak minden külföldi hatalom éuprematiájának elesküvését foglalja magában. A parlamentban ülhetés végett
ünnepélyesen elesküdni a* kath. tanokat és
le keli tenni a' supremát-esküt,
ellenében azon alkalommal, mikatholikusok
A*
okiratot
aláírni.
az ebbeli
dn 2-dik Károly kirl a' parlament azt gyanitá, hogy talán a' katholi1

,

,

kus hitre áttérhetne, újra trónra lépett, az úgynevezett Test- (próba)
eskü állitatott fel, arról tudniillik, hogy az esküt letev az úrtesttéváltozást
szentek imádását roszalja.
Ezen,
a' szent vacsoránál nem hiszi, és a'

—

keta' parlamentbl tettleg kizáró feltétel alól a' katholikusok az illet, úgy
nevezett Test-actának megszntével (1828-ik évben) szabadultak csak
eskü
tel; 1829-ik évben bekövetkezett emancipatiójuk alkalmával pedig más
szabatott elébök. -- Egyébiránt a' supremát-esküt minden polgári vagy
katonai hivatal megnyerése végett még újabb törvényeknél fogva is, kiValljon a' királynak ezen fenebbi föhatalomnek kinek le kell tenni. mal ellátása tettleg \s gyakorlatilag szolgált-e és menynyire szolgált a' protestáns szabadságnak a' tanításban, isteni szolgálatban és fegyelemben való
némileg kiderülend az érdekes angol egyházi viszonyokfentartására ?
.

—

nak következ rövid megérintéséhi. A" hittudományi tanulmányok irányában az angol egyház felette kévései tett. Az angol theolognsoktól átalában csak az úgynevezett classious miveltség követeltetik, mellyet magoknak az általános egyetemi oktatásból szereznek meg; valódi hittudományi tanulmányokra legfelebb azon rövid idszakaszban szánják magoa' papi vizsgálat véget ti bejelentésük és maga a' vizsgálat közt
A' községek papjaiknak sem lolszentelésébcn, sem választásában nem
részesülvén, a' püspökök pedig a' lÖlszentelendok tehetségeivel keveset
o-ondolván; a' kegyúri plébániák többnyire csak eladat ván 's megvétet vén,
az alapítványi praebendák majdnem egyedül családi összeköttetésekhez
képest osztogattat ván ; végre az egyházi beszédek kéziratainak árukba a'
lustább papokai saját tanulmányok szükségétl megmentsen; nem OSoda,
hogy theologiai tudományosságra ós gyakorlati hivatalképeseégre aézvi
az angol papság a' más országokbanj protestáns papsággal m-m mérk
A' polémia azon tér, mell) re fszorgalmukat fordítják a. angol
hetik.

kat, melly

tly
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egyház papjai, minden változásnak dühösen ellenállva, melly által javadalmaik méltányos!) arányra szoríttathatnának. De roppant nagyok is ezen
javadalmak! A' ,,Spectator" hirlap hiteles kútfkbl meritett eladása
szerint az angol papságnak évenként 6, 400,000 font sterlinget tev jövedelme van holott az egész világ keresztyén papsága évenként 9,000,000
Jelesül Irhonból az angol egyház 4
font sterlingnél többet nem húz.
érseke, 18 püspöke, 300 fhivatalnoka és 1200 plebánnsa nagy fizetéseket és dézsmát húznak melly utóbbi csak maga 1821-ik évben 679,000
Igen is szembetn, hogy ezen nagy terhekfont sterlingre rúgott fel.
ide járulván a' javadalnek és az angol egyházi papság viszszaéléseinek
mak osztogatásában korlátlanul gyakorolt nepotismus is
Irhonhan hol
körülbell csak 500,000 angol hit, ellenben pedig (5 millió katholikus lakik,
szükségkép azon gylölséges hangulatot kellé elidézni, melly az ottani
szüntelen mozgalmakat szülte 's táplálja.
Mindöszszesen az angol egyház azon praebendáinak száma, mellyeket
illetleg a' mostani felsház tagjai a' praesentatio (elfogadás végett bemutatás) joga birtokában léteznek körülbelül 4050, az alsóház tagjai szinte
nevezetes számú praebendák iránt rendelkeznek de a' felsházhoz képest
csak csekély arányban. Nincs püspökség mellynek 1000 font sterlingnél
kevesebb jövedelme volna, a' durhaminak van 10,000 fontnyi.
A' királyi suprematiának alárendelt kegyuraság nem csak a' korona, hanem
az érsekek és püspökök részint a' dékánok és káptalanok részint bizonyos
egyházi és világi testületek, egyetemek, collegiumok, ispotályok és magán személyek által is gyakoroltatik, és pedig sok viszszaéléssel, jelesül
ezen kegyúri jognak a' legtöbbet Ígérkre eladás melletti átruháztatásával, vagy a csekélyebb praebenda feletti jognak jobbali megcserélésével.
A' kegyúrtól behelyeztetett papok nevezete incumbents (járadékosok),
és ezek a' szerint, a' mint dézsmát húznak Nagy nem, rectorok, vicariusokés„perpetual eurates" (plebánusok)
a' ki a'nagy dézsmát húzza,
rector ki csak egy monostor Nagy egyházi szerzet dézsmájával bir, vicár,
,
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kinek plébániájával semmi dézsina sem jár, perpetual curate. Ezektl
különböznek a' stipendiary curates, kik közönségesen „eurates" névveljegyeztetni szoktak és az illet incumbent által gyakorta igen szk 30
50
font sterlingnyi fizetéssel láttatnak el.
Néha egy incumbent több plébániák birtokában van, 's vannak plébániák, mellyek a' jövedelmet másutt
megemészt rectorukat soha se látják.
Hlyen curateféle állomás 10,000
plébánia közt 6155 találtatik.
A püspökök választása alakilag ugyan
illet káptalanaik
de valóban a' király által történik meg mert a' püspök halála után a' káptalan a' királytól választás végetti engedelemlevelet
kap, de egyszersmind egy másik levelet is, mellyben a' király a' választatandó egyént megnevezi. Ha a' káptalan 12 nap alatt nem választana,
választási jogát vesztené el, ha pedig a' király által ajánlott egyént nem
választaná, a' király minden jövedelmét foglaltatná el. Angolhonban minden püspökmegyében püspöki bíróság (consistory) van, sok megyében fesperesi törvényszék is a' felebbvitel a' fesperestl püspökéhez és ettl
az érsekhez történik. Ha a' per az érsek fesperese eltt vette kezdetét,
melly audience'nek neveztea' felebbvitelnek az érseki törvényszékhez
tik és ettl még különösen magához az érsekhez is helye van. A' canter-
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\ngol egyház.
buryí érsek törvényszékének saját neve „court ofarches", mellyel mosl
püspöki felügyelés alól ment, plebánusok feletti felvigyázás végett felMinden érseknek eg)
állított „court oípeeuliars" öszsze van kapcsolva.
kiváltságos udvara (courl prerogative) is van a' végintézetek megersitéaére Ó8 végrehajtására, ha 'az elhunytaknak vagyona az érseki kerület
több megyéiben fekszik. Ettl, ha valamelly per els illetségében az érsek eltt kezdetett, a' felebbvitél aü királyhoz a' cancellariába tétetik,
mi végett a' király, nagy peesétje alatt, egy választmányt (court of deAz angol egyház püspökeinek jó formán azon hatáskölegates) nevez.
rül van, melly a' katholiküaoknál divatoz. Ok, vagy helyettük fespereseik a' papokat felszentelik és a' gyermekeket (gyakorta több ezret egya'

—

—

,

szerre) megbérmálják. Megyéiket minden harmadik évben megutazni köMinden püspök mellett egy káptalan (ehapter)
telességeikhez tartozik.

—

dékán (dean) áll, ki törvényhatósággal ellátott mélmelly káptalan kanonokokból és praebendariekbl is áll.

van, mellynek élén
tósággal

bir, éa a'

a'

és választói. Hogy a' választás tulajdonkép csak
A' püspökségek fespuszta formalitás már felébb meg van érintve.
perességekre (archdeaconries) és ezek alesperességekre (rural deanries)
angol egyház
vannak felosztva. A' fesperesek a' püspök vioariusai. A
'2,1 püspökmegyéjében 58 Oly feSperesség létezik.
A' plébániáknak (parishes, parsonages) állapota a* régi viszonyokkal
öszszeíiiggésben van. A kolostorok tudniillik Angolhonban is már korán,
úgynevezett bekeblezés (appropriation impropriation) által, az ország
plébániainak majdnem leiét szerezték meg magoknak. Ezen kolostorok
rS-ik Henrik által eltörültetvén, a' plébániák a' koronára estek viszsza, de
ettl lassanként egyházi testideleknek vagy világi tulajdonosoknak átláttak át ugyanazon feltételek mellett, mellyek alatl a' szerzetesek azokat

Ezek

a'

püspök tanácsa

—

,

/,

1

,

birták.

A' plébániákon kivül az angol püspöki egyháznál sok udvari kápolna
mellyek közt különösen kitnk a' st. jamesi és windsori
királyi kápolnák. Az udvari papsághoz körül bell 100 egyén tartozik, kikközül a' királyi kápolna dékánja és a' falamizsnás az elkelk.
Az angol egyház templomainak külseje igen egyszer. Napkelet felé áll
egy fehérre teritett asztal, melly lelett fából vagy kbl készült két tábla
függ, mellyen a' tiz parancs és a' keresztyén hit fczikkei tél vannak jegyezve. E' templom közepén szokott állni a" szónoki szék. Az orgonák
többnyire nagyok és szépek. A! papok hivatalos öltözete köpönyeg, hoszszú,
ell begombolt öltöny 'a kis gallér.
A' theologia elmenetének Angolhonban a' püspöki egyház nagyon útjában áll. Egy hazafié-egylet által alapítványok útján életbe léptettetett a'
szabadabb iránynyal biró londoni egyetem; de a' magas egyház vitézei
által szinte Londonban amannak ellenében alakitott „King's college" nev
intézet mködései azonnal megnintaták min féltékenységgel szokott a
angol hierarchia minden, a' köz miveltség és oktatási ügy javítására ozélzó
kísérletet tekinteni.
Ámbár azonban a' szokásaihoz szeretve ragasz
kodó angol nép eg\ 'házal is szereti, mindazonáltal épen az iilladalmi egyház igazgatásában, szertartásában és tanaiban azoknak Ersébel királyné
általi megállapittatásuk óta fenálló változatlanság annak, hogy e'raen
is

találtatik,

,

—

,
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dett formákból egy eleven valami elteremtessék , elmaradhatlan szükségét az angolokkal is megérezteté
kiknek az egyéni szabadság iránti
természetes hajlamuk és jóakaratuk mellett megfogható, miképen az angol egyház kebelében létre jött többféle hitfelekezetek vagy pártok , és az
,

azon egyházból kiszakadt „dissenterek" mindenütt türetnek és részint,
mint p. o. a' quakkerek és methodisták hatalmasokká is lehettek.
Magának az álladalmi egyháznak keblében újabb idkben négyféle irány megjegyzésre méltó. Az úgynevezett iiidifferentistúknak , kik a' bens vallásélet fejlésével nem gondolva a'fenállóval megelégszenek, ellenükben áll
az „Evangelical party", melyly a' szentirás szorgalmas használata és kiterjesztése által ama vallásos életet megnyerni törekszik, és a' melyly pártnak
hittérit és bibliatársaságai nem különben keresztyéni röpiratok elterjesztésére/s új egyházi épületek építésére szolgáló segédegyletei 's több ilyly
eszközei vannak. Ezen evangelical party az álladalom irányában közönyös és egyeztetési öszpontját csakChrisztusban mint isten fiában való
hitének közös vallásában és a' Chrisztus általi megváltás hitének terjesztésében leli.
A' harmadik párt az, melyly a' „church and stateprinciple"nek neveztetett amaz elvet követi hogy az egyháznak nemcsak egyes
tagokra, hanem az álladalom intézeteinek egészére is hatni és azáltal az
ország vallásosságát rendezni organizálni kell és hogy viszont szükséges hogy az álladalom úgymint az emberiségben istenileg rendezett jelenet, egy bizonyos egyház vallását határozattan kövesse. Ezen iránynak
jelesül sok korinányférfi hódol.
A' negyedik pártot végre, melyly Oxfordból vette eredetét, a' puseyitúk képezik, azaz Pusey Ede és társai,
fleg Newman által tanított elvek követi kiknek az úrvacsorára nézve
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majdnem egyenl vallásuk lassanként a' catholicismushoz anynyira közelitett, hogy közülök számosan jobbnak találták inkább egészen a' katholikusok egyházába ünnepélyesen áttérni (Lásd: Pua'

Lutherféle tannal

seyismus.)
Az angol egyház és álladalom közti viszonyok ellen 1844. évben egy
vallásos társaság keletkezett, „British Anti-State-Association" neve alatt,
azon czélból, hogy a' szabad scotiai egyház példájára az egyháznak az
álladalomtóli tökéletes elkülönöztetését Angolhonban is eszközölné ki. Az
illet egyesület rendezésénél felvül vétetett hogy a' hitvallásra nézve
az ember egyedül magának istennek felels ; minden világi kormány általi
törvényhozás a' vallás dolgában csak az isteni jogba való benyúlás és isteni
eljogra vágyás ; az álladalom hatalmában álló segédszereknek a' vallástisztelet vagy vallásbeli oktatás akármely ly módjának fentartása végetti
törvényes használata a' józan észszel öszsze nem fér az emberi szabadsággal ellenkezik, és az isten igéjével egyenes ellentétben van. Igaz,
hogy hasonló elv a' scotziai sabad egyházra nézve jó sikerrel kö vettetett.
Scotia lakosainak több mint harmadrésze azt követi. (Lásd
Scót
egyház.)
L.
Angol gabonát örvény 's Peel. Midn Peel 1845-ben a' kormányról
lelépett és Lord ítusselnek uj ministerium alkotása nem sikerült ekkor
határozó fordulatpont merüle föl, melylynél fogva azon régi szövetség, mi
1841-ben az ó torysmust 's az új conservatismust egyesité feloszlott. A'
toryministerium viszszalépését , Peel alsóházi nyilatkozata szerint, ama'
:
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nagj cs rejtélyes baj okozá, melyly Európái a' burgonyavész által érte;
minthogy e' miatt kellé a' gabonatörvényeV ügyében sürgetleg határozni. A' ministerium tudósításokat vn mindenfell a' gabna- és burgonyaaratást illetleg, mik anynyira aggasztók valamik, hogy Peel javaslatba
hozá, miszerint tizennégy nap alatt a' gabnavámok bizonyos idre szüntessenek meg. Lord Stanley 's a' cabinet' több tagja a' vészhírt túlzottnak
hivék, miáltal véleményszakadás keletkezett, melyly az egész ministerium
viszszaléptét vonta maga után. A' királyné decemb. 8-kán 1845. Lord Russclt bizá meg ministerium alkotásával, ki e' megbízásnak, miután
Peel
a' parlamentben bizonyossá tévé, hogy támogatni fogja
engedett. Azonban Peel Ígérete korlátolt értelm lehetett, minthogy vonakodék utódjával az általa czélzott rendszabályokat közleni
valamint egy Russel által
vázolt terv védelmezését is olháritá magától. Ehhez járultak a' whigek
közt kitört viszongások
Lord Grey nem akarván olyly cabinctben ülni,
hol a' külügyek' élén Lord Palmerston áll. Lord Russel tehát kénytelen
,

t

,

,

,

volt fólhatalmaztatását a' királyné kezeibe viszszaadni és Peel a' ministerium elvállalásába ismét beleegyezett. Ügytársai pedig, Lord Stanleyt

kivéve, azon meggyzdésre tértek, miként a' ténálló gabnatörvények
megszüntetése kikerülhetlen. Russel viszszalépte a' protectionistákban reményt keltett hogy a' gabnatörvények még egyszer mentve lehetendnek.
noha Stanley kilépte e' reményt ismét eltapodd, de Peel és társai tulajdonképeni szándokáról senki sem értesült. E' viszonyok közt, úgy a'protectionisták, mint a' szabad kereskedelmi "s átalán minden pártok' izgatottsága ffokra hágott az országban 's nagyszámú gyülekezetek- kérve
nyék- 's egyéb demonstrációkban nyilvánult. Mig az iparüz Laneashire grófságban egy 314,000 aláirású óriás kérvény jött létre, másfell
Staffordshireben a' népgylés 500,000 haszonbérlvel fenyegetzött
kik
a' gabnatörvények' védelmére London felé fognának tartani. A' protectionistáknak sok keserséggel és gyakran ismételt ama' nyilvánítása folytán.
miszerint a' parlament, melylynek torytöbbsege olyly feltét mellett választatok
hogy a' fenálló 's különösen a" gabnatörvényekel pártolni fogja,
incompetens e' törvények ellen intézett akármi rendszabályok hozatalára: többen a' legkitnbb parlamenti tagok közöl mint Charteréé, Lennor Arthur, Lord Astley, Jocelyn, Peel ezredes 'stb. viszszaléptek.
Január 21-kén 1846. a' parlament olyly nagy feszültséggel várt megnyitása
szokott ünnepélylyel véghez ment. A' trónbeszéd a* külviszonyókal érintve, áttért a' belügyek' több ágára, mig utóbb a' burgonyavészhez jutva,
folemlité azon óvó rendszabályokat, mikbe/ folyamodni kellé, 's melyly baj.
újabb rendszabályok' követésére is fölhí. A' parlament
mondaték továbbá
a' védvámok mérsékletével marig sokai tn
kereskedés fejlesztésére, a' belföldi ipart tetemesen ébreszté és z állomány jövedelmei
nck virágzó állapota, valamint a* munkaszapprodás is, a' követett irány
helyességének fényes bizonyságai. Végezetül lelkes szavakban ajánl taté k
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annak haladéktalan vizsgálata: valljon a" követeti elvek szélesebb alkalmazása nem történhetnék-e haszonnal? 'S valljon újabb vámkevesifo
vámmérsékletek által nem lehetne-e a/ emiitett nagy elnyöket akként
biztositani, hogy mig egyfell nz ország kereskedelmi öszszeköttet
gyarapodnának^ másfclla' külhatalmak irányábani baráti kdtelékek Bzint<
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Peel az alsóház' január 27-ki zsúfolt üléseben adá el
kedvez eredményekre vcté miket a' szabadabb kereskedelmi politika az utóbbi három évben nyújtott 'smegjegyzé,
miként terve, mölyly szerint újabbi vámcsökkentéseket ajánl, nem csupán
hanem egyéb vidékeket is érintend. Legelébb is több maa' fóldmivelési
mint e' rendszabály alá tartozót, majdan
nufacturalís czikket emlitvéa
áttért az Angliában szokásos élelmi ezikkekre 's nyilvánitá, hogy terve
nem fog tetszeni sem a' szabad kereskedés embereinek sem a' protectionisták pártjának. Vámcsökkentést inditványoza a' vaj-, sajt- és komlóra
a' marha- 's disznóhusra,
teljes vámtalanságot pedig az él állatokra
sódar- burgonya- 's minden íVJzelékuemüekre. A' gabnavámok rögtöni
megszüntetését nem hozza javaslatba, hanem végképen! elenyészésöket
három év végére szabja. A' külföldi gabnára következ scalát ajánlja ha
legyen a' vám
a' benfóldi ár 48 shilling felett 's 49 sh. 9 pence alatt áll
50
í) shilling; 40 sh. felett
s 50 sh. 8 p. alatti ár mellett legyen 8 sh.
51 sh. feletti 's 52 sh.
sh. feletti 's 51 sh. 7 pence alatti árnál 7 sh.
alatti árnál 6 sh. 52 sh. feletti 's 52 sh. 5 p. alatti árnál 5 sh. ha végre a*
piaczi ár 5o shillingig emelkedik, 4 shillhignyi álló vám lépjen életbe.
Javaslatokat tett ezután a' mezgazdasági érdekek' kártalanítására álladalmi ellegezések utján, továbbá a' rendrség' és a'gróí'ságokbani rabok'
tartása terhének, valamint az útjavítás 's több más költségeknek álladalmi
fedezése által. Miután sir Róbert a' figyelmes ház eltt egész tervét bvebben kifejté, a' következmények' vizsgálatába bocsátkozok, miket az a'
miszerint Anglia pélbel- és külpolitikára nézve elhozand. Nem ígéri
dáját idegen országok fogják utánozni, mert több álladalom, melyly az angol
vámleszállitásból nyereséget húzott, a' britt gyártmányokat magasabb váa' kezmokkal terhelé. Azonban ez nem tántorítja st inkább szilárdítja
dett ösvényen tovább haladni, mert ama' vámemeléseknek nem vala más
hatásuk az angol kivitelre mint azt még virágzóbbá tenni minthogy azon
Remek
országok lakosi a'dugárkodás minden fortélyát segitségülhívák.
beszéde végén az ország belállapotára irányzá a' figyelmet „Mi belpolitikánkat illeti kérdeztetem, milylyen okok bírtak arra hogy a' három év
óta tartó jóllétet zavarjam? E' jóllét 1842. óta a' gabnatörvények alatt
kezddék 's azóta virágzott. Miért azt zavarni? Feleletem következ igen,
még 1845-ki octoberben minden jelei mutatkozának azon jóllétnek; hanem
azóta a' gyárkerületekben jelei nyilvánultak a' munkások utáni tudakozódás és az élelmi szerek' ára közötti szoros öszszefüggésnek. Mi 1845-ki

ersödnének?

tervét. Elején tekintetét azon
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october óta történt, az

fok

arra,

hogy az elterjesztett javaslatot kidol-

gozzam. Hiszem, hogy jelonleg a' gyárbirtokosok 's munkások közt olyly
egyetértés van, min Í842-ben nem vala 's melyly mindkét részt azonnteggyzdésre birta hogy a' törvények, mikkel önöket íoglalkodtatní szerencsés valék végkép' mégváltoztatandók. Még most általános elégültség
's nyugalom uralkodik
mert a' parlament bölcseségébe bizalom 's remény
helyeztetik. De épen mert mindenhol nyugalom uralkodik mert erszak
sehol nem alkalmaztatik, esdve kérem a' házat, ne feledje, hogy a' dolgok
állapota változhatik. Még roszabb aratások is következhetnek, azért kívánatos, hogy az alkalom el ne mulasztassék 's a' kérdés megoldása, minek elvégre ugv is múlhatatlanul megkell történnie— ne halasztassék."—
,

,

,

,
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.V többség riadó tetszése követé e' beszédet.
A' törvényjavaslat elveté'ív
Miles Fülöp teve indítványt.
Leginkább 1 okra támaszkodott 1)

lt

Peel terve, melylynek szükségkép tovább tovább kellemi terjeszkednie, a"
tulajdonjog teljes Pelforgatására van irányozva 's a' státusalkotmányt nagyobb rázkodással fenyegeti, mint maga a' reformbill. 2) Az ürügyölt
éhhalál veszedelme Irlandban nincs jelen vagy ideiglenes rendelkezésekkel
elhárítható. 3) Az 1842-i gabnatörvény igen üdvös hatásúnak mutatkozék,
mert állandó piaezi árt biztosított. 4) Az emelkedés, melylyet a' honi ipar
Peel hivatalkodása óta nyert, nem a* jelen kormány egykori szabadkereskedelmi vendszabályainak következménye, hanem következménye a"
terjedtebb vasutrendszernek
mi a' munkát igen keresetté tévé 's a' vas
árát rendkívül emelte, 'stb.
D'hraelinak Peel elleni szenvedélyes megtámadásai magva azon nézetben fekszik, melylyet ifjú Angolország e' tagja
február 21-kén nyilvánított „Angliának sajátságos állapota kívánja meg,'*
úgymond „hogy benne a' földbirtok' érdeke túlnyomó legyen, inert Anglia'
alkotmánya territoriális mert az egyház jövedelmei szintúgy a' földbirtokra nehezülnek, mint a' szegények eltartása 's a* törvényszolgáltatú-.
Nem a'
és kizáró uralkodási vágy eszméi tevék a' földbirtokot tiszteletessé, hanem ez onnan származott, mert seitek éa ti az ország eme' territoriális alkotmányában találtatok egyedüli biztosítékot ama' centrálisált
kormányrendszer ellen, melyly más országokban gyökeret vert. Ez választóim' véleménye, kik sem nagy földesurak, sem tkepénzesek, 's én teljesen osztom véleményüket. Mélyebb szellemek érzik hogy tulajdonkép nem
anynyira a' gabnatörvények eltörlése, mint inkább a' hatalomnak egyik
osztályról másikra átruházása czéloztatik egy más osztályra, t. i. Anglia
gyárosaira, kikrl meg kell vallani, hogy vagyouosság és értelmesség tekintetébenjeleskednek. Én nem tagadom ezen osztály értelmességet, nem
irigylem vagyonosságát hanem szomorú dolognak tartanám ha a politikai
megifjodás eme' századában, midn minden társadalmi bajaink az osztályérdekeknek tulajdonittatnak mi egy osztály uralkodásától csak azért szabadittatnánk fel, hogy egy másiknak igája alá jussunk. Ha ez lenne küzdelmeink végeredménye ez nagy müve felvilágosult századunknak akkor
én óvást teszek ilyly gy a lázatteljes catastropha ellen. Hiszem, mikint Angliának az ország rendéi tekintélye által mérsékelt monarchiája olylyan,
melyly az állodalom javát biztosítani képes, hanemha változásnak kell történnie, akkor az szilárd és széles democratíai alapokon eszközöltessék. Készemrl a' felvilágosult és szabad democratiát elébe tenném az olylyan újmonarchiai elemnek, mit tkepénzesek 's pamutszövk nem anynyira értel,
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miség mint inkább Mammonról hírhedt osztálya képezne."
E? fenyegetzés, melyly az aristocraticus whigekre volt számítva, vájok csekély hatást tn. Vezéreik egyike, Lord Morpeth válaszolt hivatkozva a' szövet,

,

séges státusokbani hoszszas utazása behatásaira,
Amerikából a' tisztáé*
korlátlan democratiának nem nagy csodálatával tért \ iszsza 81 inkább
változatlan szeretettel függ Angliának monarchico- aristocraticus státusszerkezeten. Azt azonban élénken érezé Amerikában, hogy az angol nép
;

koránsem mutatja föl az olcsó és kényelmes lét azon örvendeztet ké
melyly az amerikai népesség' nagy többségénél a' legszükségesb élelmi
szerek olcsóságánál fogva «zembe ötlik.
Azt is elevenen érté Ott hogj

élet

pét,

.
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Peel,

Anglia hatalmasan elhaladt népe' kellékeit 's kívánalmait csak akkor
elégittendi ki ha aristocratiai intézményeit több democratiai szellemmel
kezdi majd átlehelleni. Az értelmiségnek ezen korszakában egy oly]}- osztály sem kerülheti el bukását, melyly egyedül önhasznú érdekekre támaszkodik. 'S egy nemességjsem, még az olyly magasan álló mint az angol sem,
tarthatja fen magát hoszszu idre olyly nyomasztó rendszer mellett, min
az eddigi gabnatörvények rendszere. Épen azért esdve kéri az aristocramaga is tartozik, emelkedjék fölül minden külön érdetiát melyly hez
keken 's járuljon a' kérdés igazságos megoldásához, melyly ha vele nem,
ellene is meg fog oldatni. " - - A' proteetionisták szónokaiban, kik még
fölléptenek, nagy csüggetegséggel párosult ingerültség jelentkezett. A'
whigek és a' liga vezérei Lord Russel és Cobdett csak egyszer lépének
föl hoszszabb beszéddel. Mindkett ismétlé a' parlamenten kivül már elbb
tett nyilatkozatát
miszerint elttök legkívánatosabb a' gabnatörvények
azonnali eltörlése, hanem hogy Peel tervét, úgy is a' mint van, támogatni fogják. Cobden ki a' tárgyalás alatt gyengélkedése miatt, akadályozva
volt a' parlamenten megjelenni végs szónokul lépett fel. „Kik a' ministerekre, megjegyzé
szenynyet és gylölséget halmozának, hogy ket
talán az országra
népszertlenné tegyék 's az ellenkezt érték yalá el
akarnának hú átkozni ? A' protectionistáknak legkisebb reményök sem
lehet, a' legközelebbi választásoknál többségre vergdni. Három hó eltt,
folytatá ugyan ezt jósolá a' szabad kereskedés védinek most azonban,
midn a' proteetionisták csak egy Öszszerombolt párt , most változtak a'
dolgok. De föltéve, hogy a' proteetionisták többségre jutnának mellettök
lenne-e azért a' közvélemény ? A' fváros részérl marig 18 tag áll a' szabad kereskedés mellett, ezekhez a' legközelebbi választáskor két tag; fo
csatlakozni a' middlesexi grófságból, kik együtt két milliónyi legértelmesb 's legszorgalmasabb népét képviselendk Angliának. Közvélemény
,

,

,
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—
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vagy sem ? Nem-mel felelnek a' proteetionisták ? Azt hiszik ki lesz azzal
a' fváros, ha felle az nyilvánittatik, hogy nem nyom a' közvéleményben semmit is ? Vagy tán Edinburg, Dublin, Manchester, Leeds,
Birmingham és LiverpooLkép viselit majdan soraikban gondolnák föltalálni? Nem lesz egy képvisel köztök olyly helyrl, melylynek lakosai 20,000-en
fölül vannak. Es megengedve; hogy ismeretes módok által 30-ból álló többségre vergdnének milyly helyzetet foglalnának még is el London, Edinburg Dublin a' yorkshirei választókerület 'stb. küldöttei ellenében ? Megdöbbenésükben pártjok' részérl egyik desertio a' másikat érné, 's ilyly desertiók nélkül nem lenne üdv az országra nézve. A' kérdéshez érdemileg,
miután már anynyira meg volna vitatva, nem akar hozzászólani. Tudomást
szerze magának, valljon mióta a' kormány rendszabályai elállának, nem
ez

,

elégitve

:

,

,

csökkent-e valamikép a' szántóföld' becse ? Es azon nevezetes tény bizonyosságára jött, miszerint a' selyem el nem adható, a' föld azonban magasabb áron adatik haszonbérbe és el, mint valaha; pamut-, gyapjú-, se.lyemgyártmányok veszteni foghatnak ugyan beeskben a' ház' rendszabályai folytán ; azonban a' földbirtok iránt az emberi nem kedélye
különösen az angol kedély vele született elszeretettel viseltetik és esztelenség
azt vélni, hogy a' föld becse csökkenni fogna, midn olyly mtétei foganatosittatik, melyly a' földtermékek' vevit mindenesetre szaporítani fogja, és
,

,

,
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mik az ország terheit viselendik. A' kérdéb
dicsségei szerzend. Nemzetünk az emberi nemnek
aristocratiája. Mi adtuk a' világnak a' szabadsajtó, a' képviseleti rendszer,
's most az ipar fölszabadításának
a' polgári és vallási szabadság' példáit
adandjuk még dicsségesebb példáját azáltal, hogy azt minden égalj* elnyeiben részesitendjüK *s népünket azon helyzetbe teendjük, miszerint a'
A'
Legolcsóbb piaczon vásárolhasson 's a' legdrágabbon adhasson él."
ház 12 ülésében 103 tág szólott; 55 a' gabnatörvények mellett, 48 ellenök.
A.' szavazás február 27-kén reggeli 3 órakor ment véghez, 339 tag szatehát a' ministerialis többség 5)7 volt.
vazott Peel' tervére, 242 ellene
A' ház legöregebb toryainak egyike, 13. Wynn, a' szabad kereskedés embereivel, a' radiealis Roebuck ellenben a' protectionistákkal szavazott. A'
szaporítani

megoldása

a'

\allak számát

,

tiszteirt- és

,

—

—

földmvelk

vert

hada végtelenig nyújtott vitatkozásokkal törekedett elazonban minden vitatásaik 's tárgyalásaik, a" Times sze-

leneit kifárasztani,

rint csupán viszhangok' viszhangjai 's árnyak' árnyai valának. Ezzel ezélt
koránsem értek mert mind a' második mind a' harmadik felolvasásnál a' ministerek részén volt a' nagy többség.
A' törvényjavaslat ennekntána a' fel,

,

—

váraték. Félni lehete nem
whigpairek', de még inkább a' törypairek' ellenzésétl. Mindkét
aggodalom alaptalan volt, mert a' toryk egy részeért kezeskedék Wellington berezeg, a' whigpairek közöl pedig 70, még az ülések kezdete eltt,
azon egyértelm nyilvánítást tevék, hogy a' ministereket támogat andják.
E' körülmények közt a' viták inkább csak színlett mind valódi harezok
valának.
a' törvényjavaslat maj. 18-kán a' házba hozaték, az els
pedig
felolvasást Wellington berezeg inditványozá. Richmond berezeg
els volt, ki azt elutasítani javaslá. Ezen törvény, úgymond ez, megsemmisíti az aristocratiát 's esak kezdpontja azon megtámadásoknak, melyIvek a' trónt megingat andják
az egyházat elnyomorítják 's a' boldog és
elégült világot ínségbe és az anarchia zavarába döntik. A' harcz a' másod
felolvasásnál kezddök. Ekkor kelt tél a' törvény védelmezésére grófHippon, ki 1815-ben az alsó házban az els gabna tör vényt inditványozá, mi
neki az ellenfél által nyomban szemére lobbantatok. A' rendszabályok' fpártolói valának: Lord Grey, Landsdowne, Essex, Dulhottsie, Wellington,
Londonderry , az ellenfél részérl kitüntetek magokat Ashburton, Eglinlon, Beaumont és Stanley lordok. Ez utolsó legsúlyosb ellenvetése abban
állt, hogy a' rendszabályok nem egyebek kísérletnél; télhozván egyszersmind, hogy egyezhetlen ellentéteket akarnának öszszeolvasztani a' szegényt olesó kenyérrel, a' földmivest nagyobi) árakkal biztatván. ,, Kérdés
tétetek a' ministerekhez,, ,foly tata ," milyly eredményt várnak ama' rendszabályoktól? Mire azzal feleltek] hogy
nempropheták. Tehát olyly Kísérletet merjünk mi, melylynek következményét a' javaslattev minister
>ni) tudja? Régi példaszó tartja: fiat experimentum in corpore \ílí, tehát
ne a' világ leghatalmasabb 's legdúsabb statusán ne Anglián melylj nek
társadalmi állapota a' legszövevónyesebb , tétessék meg ama' kísérlet. A'
felsház püspökei részint a' törvényjavaslat ellen, részint mellette léptek föl.
Az exeteri püspök a' gabnavámokat pártolá.
nem csupán a' 12,000 kö-

sházba jutott, melylynek határozata szorongva
csak

a'

Midn

,

:

k

,

rül

tev

Btátusegyházi pagságot vélné

hanem egyenl

,

a' .rendszabályok

sérelmet szenvednének az egyház',

a'

által

szegények'

károsulni,

-
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gok' érdékei, szerinte a' jó munkabér többet ér az olcsó kenyérnél 'sa't.
Majdan az oxfordi püspök állt fel dr. Wilberforce (a' hires négerbarát'
fia) 's hatásosan szólott a' javaslat mellett. Véleménye szerint a' gabnatörvény természetlen törvény. Kérdést tn ha tudják-e a' nemes lordok,
,

,

szó, természetes? Isten gondviselése 's a' természet rendje által
feln a' búza az es táplálja \s a' nap érleli azt. 'S nem rejlik-e a' természetben munkáló isten' gazdaságában, hogy az ember, ki a' földet miveli.
lehetleg olcsón kaphassa kenyerét ? Igen, természetlennek tartja a' gabnatörvényt. \S noha a' törvényhozás legtöbb esetben a' természet' korlá-

mit tesz

e'

,

tozása, de kétségtelenül legjobb törvényhozás az, melyly legkevésbé hat
zavarólag a' természet' rendére. Beszéde végén, az egyházi szónok, kissé
keser vonatkozásokkal illette azon nominális birtokosokat, kiknek nagy
jószágaik hiteleziknek elzálogositvák. Ezek a' törvényjavaslat által károsodni fognak mert ezentúl csak a' javitásos földmivelés vezetend czélra,
javításokhoz pedig pénz kívántatván, mit az eladósodott földesúr nem
ennek következése az lesz hogy jószágaik nagyrészint ideadhat
gen kezekre menendnek át mi a' közre nézve ugyan nem kár st nyereség mert szegény földesúr' haszonbérlje, rendszerint, maga is szegény,
,

,

:

,

,

munkásokkal együtt, kikrl az olyly földesúr nem gondoskodhatik
eléggé, tönkre jut.
A' canadai gyülekezetnek a' gabnatörvények meg's a'

—

szüntetése ellen intézett, kérvénye épen jókor jött viz vala
rák malmára, de mivel e' viz nem régen is még ellenkez
's

azonkívül több más kérvény

a'

a'

protectionishajtott

malmot

gabnatörvények megszüntetéseért esen-

gene: sikeretlenül zajlék el. A' törvényjavaslat' másod felolvasása utáni szavazás által a' ministerek alig várható többséget nyertek. 211 pair szavazott mellette , 1(34 ellene. A' harmad felolvasás szavazat nélkül, puszta
felkiáltással végeztetett be 's miután még két indítvány , mik Peel rendszabályait biztos vámokkal akarák fölcserélni, elvettetett, Lord Stanley.
a' protectionistapárt nevében lemondott minden további ellenzésrl.

A

törvényjavaslat június 2<3-kán királyi megersítés következtében törvény
nyé Ion. Örömrivalgás hangzott az egész országban, és Peel viszszaléptének elestvéjén azon ritka elégtételben részesült , minélfogva a' nép legünnepeltebb embere lett 's a' privátéletbe magával vivé politikai ellenei,

nek becsülését.
A' gabnatörvények megszüntetésének idszaka Angliában epochát csinált ;úgy hogy ezen parlamenti idszakot az „egyetlen rendszabály" ülésének szokják nevezni. Peel kormányzata 's a' whigministeriumé melyly a'
reformbillt keresztülvivé
legfontosabbak valának 1830 óta Anglia történeteiben. A' whig Melbourne a' politikai reformot létesité a' tory Peel
,

,

—

,

gyakorlati befolyásúvá emelé azt.
Peel
a' középosztály ministerének mondható.

,

—

rendszabályai következtében,
(lásd

:

Peel).

—

V. S.

ujabb angol irodalmat illetleg igaza van E.
L. Bulwernek ki „England and the English" czim nevezetes munkájában 1833. elején azt monda hazája e' századi irodalmáról, kivévén a' regényhogy „több abban az ismeretes 's hires irói név,
es novella-irodalmat
mint a' valóban jeles, nagyobbszerü mü". Ezen Ítélet 1833 óta is teljesen
illik az angol irodalomra. E' jelenet f oka
hogy az évnegyedi 's havi
folyó iratok, a' kritikai lapok 's politikai journalistika és röpiratok, mely-
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[yek Bzáma folytonos növekedésben van, a' legjobb fok nagy részét
kik ez utón könynyebben jutnak hírnévhez 's anyagi
igénybe veszik
jutalomhoz is, és igy elmerülve a' jelen örvényébe, elvonatnak olyly
müvek Írásától, inelylyek nagyobb gondot ,'s hoszszasb tanulmányt kívánnak. A.' közönség ugyan több hasznot 'a élvezetet nyer az eszmék ezutoni
általánosb elterjedése
gyorsabb szárnyrakapásából, de a' tudomány
elaprózott erk semmi által sem
és mvészet számára azon elszórt
pótoltatnak- Az angol irodalomban ez új, felötl jellemvonás azóta kezde
mutatkozni] midn F, Ge/J'rey,H. Broicn és Sydney Smith 1802. octoberén
az „Edinburgh rewiew-t, megnyitották. A' whigek elveinek e' tblyóirásban
nagy ügyességgel vezetett terjesztése 's védelme a' torykat hasonló vállalatra birta, melyly Gifford Vilmos 's Murvai/ könyvárus vezetése alatt
1809-ben indult meg. E' két nagy folyóirat hatása történeti fontosságú
's
világhir lett ezen kincstárakban van lerakva a' mit Brittfóld legnemesebb elméi a' folyó század els negyedében a' politika 's irodalom
minden nevezetesb kérdése fölött írtak "s az angol literatúra gazdag
aranyfonala mai napig fkép e' Rewiewkon vonul keresztül.
Az 1830-iki franczia forradalom új lökést adott a' politikának, melyly a'
parlamentreformban érett létre
e befolyás nem maradhatott ered*b
ménytelen az irodalomra a' nemzeti élet e' kiegészít részére nézve is.
A' nemzetnek nagy vágásokbani oktatása, a" nyert eszmekincsek népszersítése, a' Bentham által régóta fellálitott közhasznúság az irodalomban is
jelszóvá lett. így származott Angliában a' penny-(fillér) irodalom, melyly
csakhamar elterjedt egyéb müveit népekhez is. Ezen nemzeti közhasznúsági 'a encvclopedicus irány fképen Brougham lord által képviseltetik. Azonban épen ezen irányok okozzák, hogy ha a' bels becset
tekintjük, az angol irodalom minden ágában tespedés mutatkozik anynyiban, a' menynyiben hiában keresnénk jelenleg olyly hatalmas, új irányt adó,'s
az irodalmi életnek középpontúi szolgáló költi egyéniségeket, mint Byron
és WalterScolt, 's nagyszer, idszakot alkotó tudományos munkákat. Ez
azonban nem azt teszi, mintha a' tudomány és költészet minden egyes
ágában nagyszámú iró nem foglalatoskodnék, 's az említett kimerültség
az irodalmi termények tömegében mutatkoznék, mert e' tömeg iszonyú
na o3 s hogy évrl évre növekedjék, errl gondoskodnak a' könyvárusok
nyereked szelleme, az egyletek, melylyek a' kereskedési és kézmi vállalatok terérl az irodalomra is kiterjeszkedtek, egyes gazdagok 's a' kormány
díjazásai és szükséget szenved írók ápolása, az utánnyomás ellen intézett
parlamenti lépések, 's az irodalom iránt általában tanusitott méltánylat és
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A? Journalok, úgy politikaiak, mint tudományosok és szépliteraturaiak,
folyvást szaporodnak, a' mit természetesen hoz magával a' kornak azon
törekvése,

hogy

Brougham

lord, a'

nagy néptömegre tudás kinesei árasztanának.
„közhasznú ismereteket terjeszt egyesület" (Soriét y
for the di/fusion of useful Knowledge) megalapítása által, melyly L825.
Óta i'dl fenn \s jelentségében évrl évre halad, szilárd központot teremtett a' népszer enevelopediens iránynak. Brouylttim lord úgy tekintend.
mint a' jelenkori Anglia szellemi képviselje. Törvényszéki beszédei,
különösen a' szerencsétlen Carolina királyn védelme által a' nemzet eltt
a'
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magát megismertetvén, példátlan szorgalma és sokoldalú fényes tehetségei
által hazája politikai és socialis munkásságának vezérletét vivta ki. Alsóés felsházi szónoklata nagy mértékben segité el a' reform diadalát:
nemzeti nevelést nemzeti életkérdéssé emelte, az angol egyház kizárólagos befolyását a' felsbb iskolákra egy az edinburghinak mintájára
alkotott 's máig is sok ellenszenvvel küzd londoni szabad egyetem
felállitása által korlátozá ; a' rabszolgák felszabadításának egyik legékesszólóbb hse volt, az „Edinburgh Rewiew-ba" éleselm, szellemdús czikkeket szolgáltatott a' kor minden életkérdése íélett st a* „természetes
theologiáról" irt értekezésében (1835) jeles theolognak is mutatkozott.
a'

,

Az „Edinburgh Rewiew" közvetlen befolyása alatt áll. Kein csoda tehát,
hogy saját könyvek jelentek meg, melylyek kivonatban szellemének quintessentiáját közlik, mint p. o. „Opinions of Lord Brougham upon polities
's a' t." (London, 1837).
O maga is kiadta törvényszéki és parlamenti
hasznos ismereteket
beszédeit. (Edinburg, 1838). Az általa felállított
terjeszt egyesület pedig melylyhez Anglia legkitnbb státusférfiai 'a
irói tartoznak, évenkint kiad egy mintanaptárt
British almanac-oX
a'
a' „Penny-magazinet" melylybl több százezer példány kél el; a' képes
Bibliát, Anglia képes történetét havi fzetekben
a' sokkötetü „Penny
Encyclopediát" imádságos könyvet 's a' t.
A' naponkint megjelen hírlapokban 's a' heti lapokban roppant eszmekincs van lerakva. Kitnk ezek közt a' Spectator és Examiner. A'
czikkek öszszeszedve becses könyvekké lesznek, igy p. o. az Examiner
szerkesztje, Albany Fonblanque (1837, London) 3 kötetben, lapjának
sokévi czikkeit állította öszsze ezen munkában „England under seven administrations", melyly telve van úgy súlyos okokkal, mint zúzó elmésséggel
's gúnynyal, a' legélénkebb stylbe foglalva. A' „Quarterly Rewiew" Lorkhart Valter Scott vejének szerkesztése alatt, következetesen védi a'
torypárt, az „Edinburgh Rewiew" pedig a' whigpárt elveit. A' London
and Westminster Rewiew" 1824 óta a' radicál-reformerek folyóirata, az
1838. májusa óta megjelen Bulwer, Lardner és Brewster által vezetett,
igen élénk és jeles „Monthly ehronicle" pedig a' független szabadelm
középosztály lapjául hirdette magát, egyébiránt mérsékelt whig pártlap.
A' „Foreign Quarterly Rewiew" 's a' „British and foreign Rewiew
jeles irodalmi folyóirat 's különös tekintettel van a' német irodalomra. A'
Campbell Th. által kezdett E. L. Buliver által folytatott 's most a' hires
humorista Th. Hook szerkeztése alatti „Monthly Magaziné" szinte igen
jeles.
A' „Dublin Rewiew" catholicus érdekeket képvisel, 's az e' tárFraser „Magaziné of'totón and
gyú iratokat kiséri különös figyelemmel.
country" ja
a' „Metropolitan Magaziné ,
Gentleman s Magaziné" Fait
Edinburgh magazinje, melyly Blackwood 1817 óta megjelen 's toryelveknek hódoló másik Edinburgh Magazinjéwel ellentétben, whigelveket védelmez, kiegészítik a' magazinok nagy számát. Legújabban, 1844-tol a'
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„North British Rewiew" jelenik meg Edinburghban.
Chamber „Edinburgh Journalja (1832 óta), melylynek 50 ezer vevje van, inkább a'
penny-folyóiratok közé tartozik. A' Jerdan által szerkesztett Lilerary
Gazelte, 's Dilke „Athenaeuma" kitn kritikai folyóiratok
melylyek a'
britt 's külföldi irodalmat bven 's alaposan ismertetik, különösen az
,
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„Athenaeun" irodalomtörténeti átnézeteket is hoz Miau Cvnninghamtól
az angol, Jvles Jamntöl a' franczia
Wolfftíü a' német irodalom felett.
Egyes kiadók vállalatai közt nevezetesek Ofvrruy „Family library"-je 's
,

1

melylyekbe a legkitnbb irók,
Lardner „Cabinet-EncycIopediá"-ja,
Southey Róbert, Herschel's egyebek igen jeles munkálatokat adnak.
[rodalmi egyesületek száma igen nagy Angliában. Ezeket gyakran
csak két három, az irodalmai kedvel férfi tervezi 's állítja, gazdag
tagtársak pedig eszközöket adnak pompamüvék kiállítására, 's hoszszas
és fáradságos viszgálódások- vag\
utazásokra. Angliában, a' kifejlett
köz szellemnek e' nagy hazájában, ;é legnagyszerbb közhasznú vállalatok, a' nemzet szellemébl indulva ki, a' kormány által magános vállalkozókra szoktak hagyatni; így a" kormán) egj es irodalmi egyesületek
öszszeállásával sem sokat gondol, tudván, hogy a' hol korszer szükség
int, ezen az egyesületi szellem rögtön segíteni szokott. Az úgynevezett
Hoyal Sorieh/ is magánosok alapítványa 's azok által tartatik fen. Ilyly
egyesületek közöl melylyek az egész tudós világgal élénk érintkezésben
vannak 's a' tudományokat évkönyveik által hathatóssan elmozdítják,
nevezetesbek a' földleirási, ;ísiai, régiségmüvel egyletek, melyly utóbbi
már több mint .'}0 kötetet adott ki, telve a' régiségeket, fleg az angolokat
illet igen beesés értekezésekkel, de fleg az „angol történeti egyesület'',
melyly 1836-ban alakult 's azóta sok beesés régi krónikát, traetátusokat.
bullákat, leveleket 's a' t. adott ki kritikai gondos átnézés után; a'
Camden egyesület L838 óta, a' hires antiquár Camden tiszteletére igv
nevezve, lord Francis Egerton elnöklete alatt, egy font sterling évenkinti aláírással, melyly sok igen kitn tudós tagot számlál
's beesés
anyagokat gyjt a' történetírásnak és a' „britisch assoeialio/r melyly sir
Ducid Bretcster felszólítására 1831-ben alakúit természetvizsgálati ezélokra. Ez utóbbi els ülését 1831-ben Yorkban tartá, azóta folyvást
növekv részvéttel Oxfordban, Cambridgeben Liverpoolban, Neucastleben 's a' t. 's évkönyveiben (Transactions) közli mködése eredményeit.
Gazdag angolok irodalmi 's humanitási ezélokra kitett díjai közt els
helyen áll Bridgewater grófé a' ki végrendeletében 8000 font sterlinget
hagyott olyly
jutalmazására, melyly istennek a' teremtésben nyilatkozó
hatalmát, bölcseségét 's jóságát legszebben tárgyalja. Ennek nyomán
keletkeztek az ismeretes „Bridgewater-könyvek" mel\ Iveket nyolca természettudós irt.
Az udvar 's kormány sok esetben gyámolitá az irodalmi
nevezetességeket, kik gyakran nem származnak dús családból. IV. György,
a' tudományok 's mvészetek buzgó barátja, e' czélra alapította 1822-ben
a' „lloyal Society of
Literature^-t
évenkint, saját zsebéitl 1000
guineet adván azon czélra, hogy tíz vagyontalan iró közt felosztastanak. Ezen tiz in') közt volt S. T. Coleridge költ Th. K. Mult/ms
nemzetgazdasági iró, W. Roscoe és Sharon Turner történettudósok.
I><
[V. Vilmos uralkodása alatt kiapadt, egész Anglia boszankodására,
a királyi segédforrás. A.' toryk, L835-ben kormányra jutván, népszerségüket akarták megalapitni azáltal, hogy az irókal kórmányi
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költnek 300 font, Sommerville aszszbnynak, és Sharon Tumernek -<>o,
Montgomery költnek L50 font évpénzl adatott, ezentúl saját isebébl a'
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dublini Hemansrxali 100 í'ontot adott, Moore Tamás és Milman költknek
pedig jövedelmes plébániákat. Ezenfölül egyéb kitüntetésekben is részesült az irodalom. Walter Scott már elbb baronesse lett, Soulliey 1835-ben
megkináltatött „udvari költi" czimmel melylyet egykor Dryden 's utoljára Pyat viselt, de nem fogadta el; Herschel I. F. W. és E. L. Bulwer
1838-ban Victoria királyn által, a' tudományok körüli érdemeik 's ó
Anglia irodalmi hírneve lentartásaért, ugyanezen kitüntetésben részesitmelylyeket a' sussexi
tettek. Az irodalmi estélyekre (Conversations)
herezeg míg a' royal society elnöke volt, kensingtoni lakában szokott
tartani minden britt és külföldi irónak bemenete volt. Hogy az irodalmi
munkásság nem tekintetik akadályul a' legfbb méltóságok 's hivatalok
elnyerésében (mint egykor 's mint sokhelyütt most is), bizonyltja azon
tapasztalás
miszerint az utolsó whigministerium tagjai többnyire irók.
Russel lord történeti munkákat 's Don Carlos czim drámát irt; Holland
lord Lope de Vega költeményeit forditá angolra; Glenelg lord már Cambridgeben költi díjt nyert, 's „Restauration of learning in the Eastí'
munkát irá; Morpeth lord olaszországi uti képeket, (Scraps of IlalyJ
Norma nby marquis, elbb lord Mulgrave, Mathilde , Yes and No, és
Conírast ezim regényeivel a' divatos regényiskola egyik hse Spring
Rice, a' kincstár kancellárja, lyrai költeményeket irt, Hobhouse, lord
Byron barátja, már 1809-ben eredeti versekkel 's régi classicusok utánzásaival, késbb pedig „Albániai útjával" és Childe Haroldra irt magyarázatokkal lépett el; Palmerston lord,, New whig-guidejában" sokelméeséget mutat, 's még Melbourne is „Fáshionables friends" czimü végjátékon
költött. Elegend bizonyság, hogy a' musák és gratiák a' komoly státustudományokkal igen jól öszszeférnek.
Jótékony hatással van még az
angol irók életére a' "Literary Fund Society" melyly magok az irók közt
alakult szerencsétlen és szegény irók gyámolására 's olyly szégyenit esetek meggátlására
hogy p. o. a' jeles lyricus Chatterton, Keats , Bums
és sok egyebek csak nem olyly régen éhhalállal vesztek el. Ezen egyesület
tagjaiul számlál minden angol írót, és a' legkitnbb státusférfiakon
kivül számos dúsgazdag angolt. Igen nemes jelleme azon gyöngédség,
mely lyel a' megszorult Írókat segéli; a' segélyosztás ugyanis csak az egylet
igazgatói eltt van tudva 's egész világ eltt titokban marad. Evenkint
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2000 font sterlinget oszt szét.
II. Vessünk most egy pillanatot az irodalom egyes ágaira Angliában,
és ugyan elször a' szorosan vett tudományokra. 1) a' nyelvtan. A' régi
classicus nyelvek müvelésére most már kevesebb gond fordítatik, mint
elbb. Oxford és Cambridge egyetemekben ugyan ma is egész buzgalommal
taníttatnak a' régi nyelvek, de az ottani philologia leginkább német forrásokból merít 's csak fordításokat ad; igy p. o. W. Dobson Cambridgeben
Sehleiermaeher és Sülig munkáit fordította. A' héber irodalomnak, mely ly
pedig az él keleti nyelvekkeli öszszefggése miatt több figyelemben részevan; itt is csak fordítások jelentek meg, névszeriut
Gibbs nyomata Gesenius szótárát, és Ewáld héber grammatikája fordíttatott. Ellenben a' keletindiávali folytonos politikai öszszeköttetés ébren tartá
a' sanskrit nyelvtudósok munkásságát
kik szilárd támaszpontra találnak
az ásiai társaságban 's az „Orientál translation-f'undhnn íl Horare Haymon
sült, hasonló sorsa

,
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olassicus név, " adta ki 1832-ben a' jeles sanskrit-angol
1835-ben a' „Specimem ofthe theatre ofthe Hindui" második
részét. A' korán elhalt Rosen sokat igért e' mezn. Milman költ igen
sikerit szabad fordítását ádá (1835) a' „Nal és Damajanti" czim hindu
költeménynek, Bückert modorában. •/. Atkinson kevesebb szerenosével
fordította „Laili and Majnun" persa költeményt. Az angol irodalomhoz
kell számítani derék hazánkfia, körösi Csorna Sándornak tibeti nyelvtanát
és szótárát , melylyek a' bengáli társaság segélyével jöttek létre (Calcutta,

Wilson

szótárt,

183-1).

«•'

nemben

'a

— Az angolszász

nyelv- és régiségtant ria,gysz&mú

kitn

tiuló.s által

nagy eredményekkel mveltetett. E' részben Sharon Turner történettudósnak vau legnagyobb érdeme ki Anglia figyelmét elsbben forditá az
angolszászok maradványaira, 's az angolszász nyelbuyárlat és eritica
história új idszakái nyitá meg. Tle van 12 kötetben „az angolszászok
u
/f>/-/é«e/e öszszekötve ,,az angol középkor 's ujabb id történeteivel"(1832).
És mondhatni, hogy az angolszász nyelvtan Angliában minden ágán
keresztül virágzik; grammatika, lexieographia 's az irodalmi maradványok bíráló kiadásai valódi tudományos szeretettel 's szigorral zetnek.
Ugyané' mezn Thorpe Benjámin és Kemble Jánosnak van még sok érdeme, 's az els e' nembeli fáradozásáért 150 fontnyi évpénzt húz a' kormánytól. Az antiquárok egyesülete is élénken vesz részt a philologia e'
részének elmozdításában, 's Thorpe. H. Ellis és Fr. Madden által nyelvemlékeket adat ki, melylyek közt „Béowulf* híres angolszász hsköltemény fordítása. (London, 1833 's 1837). Az oxfordi egyetemben új
tanszék állíttatott fel az angolszász philologia számára. Bostcorth R. I.
az angol követség papja Hágában az angolszász nyelvnek nagy szótárát
adta ki (London, 1838). Az angolszász irodalom körében tett fáradozások bírálati átnézetét adta Th. Wright, melylyet Larenaudiere francziára
fordított. Ugyancsak Wright „Early english poetry" czim 4 kötetes
munkájában (London, 1837), sok becses kincset vont napvilágra a' levélÉrdekes adatokat közlött a' régi angol nyelv
*s könyvtárak poraiból.
ismeretéhez John Bellendenker Londonban 1834-ben megjelent e' czim
müvében: „Essay on llic Archaiology of popitlar english phrases" és E.
A"
Guest „az angol rhytmusok históriájában" (2. k. London, 1838).
szótárirodalmat ('. Richardson gazdagította angol szótárával nielvlyben,
Johnson eszméje szerint a' szóknak elbb eredeti, azután metaphoricu-.
végre mostani jelentését adja, 's mindezt példákkal világosítja, az irók
korának sorozata szerint, llomér classicus fordítása W. SoutheytÓ\
csak halála után, 1834-ben jelent meg. A' Legrégiebb angol, úgymint
walesi irodalom iránt is új szeretet ébredt, 's a' walesi nyelvemlékekre sok
figyelem fordítatik. „Mabinogioir- czim walesi legendagyüjteménj
Gwaith walesi bárd költeményei ide tartoznak. Gáel költemények gyjtésével sokan foglalkodnak legújabb idben 'im- Coll.
2). A' mathematikai tudományokra tökéletesen illik Babbage moh
panasza, melylyet 1830-ban kiadott ilyly czim könyvében: líefhwionso/t
the decline of sciencé-.a' komoly tudományos törekvések csökkenése ellen
emel Angliában. Angliának gyakorlati szelleme elragadja a' legtöbb tudóst,
's mihelyt egy elméleti jeles
által hírnevökel megalapították, átlépnek
a'
gyakorlati mezre, \w. alkalmazásra.
R' szemrehányás
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Babbaget is ki hires számoló gépe miatt félretette a magasb mathesis
köréhez tartozó elméleti munkáit. így dr. A. Ure, a' „Cotton Mamufactvry
of Great Britain" szerzje, melyly 1836-ban jött ki 2 kötetben Londonban.
Ugyanez áll Anglia legnagyobb mathematicusáról Herschellrol is, a"
nagyhir astronóm fiáról, ki jelenleg szinte fleg csillagászattal foglalkodik. Eajta kivül hires mathematicusok még Dvnlope csillagász uj déli
Walesbl, és Whewell Cambridgeben. Airy G. B. greenwichi csillagásztorony igazgatójának népszer astronomiáját Litlrow németül adta.
3) A' természettudományok a' Breicster által 1831-ben alapított British
associaHon-hsLü szilárd támaszpontot találtak melylynek segélyével a"
tudomány különféle ágaiban létre jött eredmények könynyebb elterjedést
nyernek. Az eszmecsere 's nyilvánosság gyümölcsöztetve hat a' tud.
vizsgálatokra, 's a' közhasznú felfedezések, melylyeket elbb egyedárus
gyáruraknak volt szokás eladni
nem tartathatnak többé titokban.
A'
vegytan Angliában legszorosb kapcsolatban van a" physicával, 's chemiA' „Philocusok mint Faraday, egyszersmind kitn physicusok is.
sophical Transactions of the royal society of London" czimü folyóirat
becses e'
értekezéseket foglal magában melylynek fdolgozótársai,
Faraday, Breicster Dániel 's a. t. Másik orgánuma ;i természettudományoknak az 1837 óta megjelen British Annval, melylyet Thompson Bobért
ad ki Londonban 's a' régibb „orvosi és vegytani dublini folyóirat."
Mióta a' hires Turner 1837-ben Londonban 's Henry Manchesterben,
meghaltak, legkitnbb végy tudósai Angliának Faraday, ki a' Royal
,
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Institutionban tartott leczkéiben

nem sznik meg tudományát népszer-

Thomson Tamás glasgowi professor, Dániel londoni professor a*
Kings-Collegeben
Gregory Grlasgowban, Kané Dublinban, Thompson
Bobért a' Chemistry of organic bodies-' szerzje Londonban, és Graham
ki Turner helyét nyerte
az „Elements of Chemistry szerzje, Scotiábúl
Wheatstone, londoni professor a' Kingsel a' londoni egyetemnél.
Collegeban, sokat foglalkodik az electro-magnetismussal 's versenyez e'
részben Faraday vei.
A' meteorologok közöl Dalton leghiresebb ki
1834 óta leczkéket tart e' tudományból a' Royal Institutionben.
A'
geológiában legtöbbet tesz -a Buckland oxfordi és Segdwick cambridgei
professorok vezetése alatt álló geológiai társaság. Hell geológiája 1834-ben
harmadik kiadást ért.
A' britt múzeum ásvány gyjteményei Kömig
Károly, született német, felügyelése alatt igen jól rendezvék; a' zoológiai
gyjtemény silányabb, melylyet azonban a' „Zoological garden" él
Zoológiai müvek közöl
a' madarak- 's halakat
példányai pótolnak.
„History of british birds <:
illetleg, megemlítjük Macgillivray munkáját
u
(1837) és Yarrellét „History of british fishes (1835).
Az
gyakorlati
utón járnak a' hasonorvosi tudományok Angliában
4)
szenvi gyógymód mint mysticus német termény kevés pártolásra talált
országban, noha Devrient Dublinban már 1833-ban leforditá
e' practicus
Hahnemann rendszerét. Anglia jelenleg csak a' seborvosi szakban szül
nagy orvosokat. Legolvasottabb orvosi folyóirat a' „Lancet", melylyet
Wackley seborvos radical parlamenttag ad ki. Fordításokban azonban
megszerzi magának Anglia a' külföld legnevezetesb orvosi mnnkáit.
ujabb korban, úgyszólván semmitsem tettek a'
5) Philosophiában
sítni,
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practicus és

a'

német

idealismust

Elbb Edinburgh egyeteme

'a

abstractiot

fogékony

nem

.szeret

angolok.

nmet

philosophiai speculatiókra, de Ihií/iild Stewart, erkölcsi philosophia edinburghi profesaora, 's
Brown Tamás óta, kiké' század harmadik tizedében elhaltak, nem tíínt fel
jelesebb metaphysicus. A' bölcsészei ágai közt még legtöbb érdeket gerjeszt
Angliában az erkölcstan, de ennek mezején is csak népszer, gyakorlati értekezések iratnak, mint I. Abercromby „Philosophie of the morál feeling"
volt

a'

(London, 1822). Az egyetemekben német munkák
a'

alapjául, különösen

tanitás

fordításai vétetnek
Tennen/iont és Miller bülesészettörtéuete.

A' státustudományok J. M. Malthus L835-ki évi dec. 29-én történt
fkép M. Culloch által képviseltetnek Angliában. E' téren is
azon törekvés mutatkozik már Bentham halála óta hogy a' tudomány
népszervé tétessék. Nevezetesen a' Bentham elvei nyomán okoskodó
ni/ss Harriel Martineau egy sor igen érdekes és kellemes elbeszélésben
öltözteté népszer ruhába a' statustudományt.
H. L. Huhrrr „the Lords,
ilic Government and the Country" czim politikai pamphletjében a' lordok
házának megszüntetését javaslá. Tle van továbbá a' „the Monarehy of
middle classes." Említeni kellmége' téren BowríngJ. nevét, ki a' parlamenthez igen jeles tudósításokat intézett a' német vámegyleti 's egyéb kereskedési ésgyáripari ügyekben. Fowell Buxton az afrikai rab^zolgakereskcdésröl
A' törvény tudomány Angliában egészen a' gyakorlati életben
irt 'sa't.
forgolódván, a' törvényszékek Ítéletein kívül alig mutat fel valamit; azonban
az ifjabb ügyvédek közt mindinkább éreztetik a külföldi jogirodalom
ismeretének szüksége, 's Savignynek éö egyebeknek munkái lefordíttattak.
7) A' titeologiában az angol egyház dogmáihoz szigorú ragaszkodás
szokása, ennek kebelében kevés philosophiai vizsgálatot enged. A' küzdelem, melylyet a* dissentérek a' státusegyház ellen folytatnak, a' gyakorlati életben gyökerezik "s inkább az uralkodó egyház mindenhatósága 's
ezáltal kizárólag elfoglalva tartott egyetemek, mint az egyház tanai ellen
C»)

halála óta

,

—

—

1

,

Hanem helyzete ,s nagyszer forrásai és eszközei által
arra látszik hivatva lenni e' hatalmas ország hogy a' keresztyénséget
világszerte elterjeszsze "s a' missiók ügye körüli buzgalom rendkívülit A'
püspököknek a' felsházbani jelenléte eltartóztat olyly férfiakat, mint
Blomfield londoni és Philpotts Henrik exeteri püspök, a' tudós theologia
mezejéni dolgozástól.
A' scót nemzeti egyház ChalmerS Tamásban
ékesszólló szónokkal "s kitn egyházi és politikai polemista- és dialeeticussal bír. Eladásai, miket 1838-ban Londonban nagy közönség eltt
tartott, (upon the establishmeat ami extension of national chvrches)
fényes sikert 's aláírást eszközöltek. Nézeteinek ezáfolalát a' ..proiestant
socielg for the protection of religious libcrly kitett L00 arany díjjal
eszközlé. Elénk vitát idézeti el a' kárhoztató ítélet, melylyet Kosé,
londoni professor a' németországi protestantismus felett elmondott „The
State of the protestant religion in Germany" czim munkájában, melylyet
van irányozva.

,

,

—

i

E.B. Pusey bvített

's magyarázott. Nevezetes jelenet Tholuck értekezése
(1836), melylyel ellentétben a' német StraU8S nézetei a' keresztyénségrl megrettentették az angol orthodoxismust , 's még roszabb
színben tüntették fel a' német protestantismust Angliában.
Brougham
]. „Di8course
of national theology" cziraö értekezésében, noelj l\ el Sporschill

a',,

bnrl"

1
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1835-ben németre fordított, a' dissenterek értelmében szabadelmebb
egyház mellett nyilatkozik st maga az angol egyház kebelében is kisért
itt-ott némi forradalmi szellem, 's p. o. Sidney Smith diaconus (elbb az
,

Edinburgh-Rewiew egyik szerkesztje),

satyricus , szellemdús röpiratai
eléggé fölfedezik az angol egyház sebeit. Moore Tamás ír költ „Travels
of an irish gentleman in séarch of a religion" czim vallásos regényében
Vallásos
a' katholicismus apológiáját irá (London, 1833, két kötet).
és egyházi folyóiratok száma igen nagy. Az angol uraik, egyház
orgánjai „Churchman's Magaziné" havi lap, és „Tlte church of England"
évnegyedi folyóirat; a' „Methodist Magaziné" -n&k 17 ezer, 's az ,,Erangelical Magaziné" -nak 14 ezer vevje van.
8) A' nevelés és oktatás haladásban van Angliában; a' népiskolák
(parochial schools) reformján Brougliam lord dolgozott legtöbbet, ki az
angol nemzeti nevelést életkérdéssé tette; jótékony hatást gyakorolnak erre
a' számos egyesületek, \s mindenek eltt ti „National soriéig for education"
Sedgeirirk ..Diseovrse on the
és a' „british and foreign sociely". studies of the universily" czim munkájában megtámadta az eddigi egyetemi rendszert, Whewell W. pedig „on the principles of english Inirersity
education" czim müvében védelmére kelt az oxfordi 's eambridgei
középkori rendszernek. Az L8S6-ban szabadabb elvek szerint alapított
londoni egyetem a' magas papság pártfogása alatt álló szinte, londoni
Kings College felállítását vonta maga után, melylynek elnöke a' eanterburyi érsek.
9) A' történettan, melylynek olyly nagy és hatalmas ország, mint NagyBritannia, folytonos táplálékot nyújt, jelenleg kevés nevet mutathat fel,
melyly Maekintosh és Lingard mellett állhatna. Azonban Turnéi' óta,
ki a' történeti források kritikáját újra életoe lépteté, sok szorgalmas
gyjt lépett föl, segittetve a' már emiitett történeti egyesületek által. A'
kormány is bebizonyitá a? „State papers*' Hobkonse Henrik vezérlete alatti
nyilvánítása által, milyly becset helyeztet a' történeti oklevelekre. Sok
érdeme van e' körül Lemon Róbert levéltárrnck a' Towerben. Ezen
,,státuspapirok kí kivonatokat köziének azon oklevelekbl, melylyek a"
State-paper-officeban, a' britt múzeumban, a' Chaptcrhouseban 's a"
lambethi levéltárban riztetnek.
Az irodalmi történet mezején sincs még
Warfon-nak méltó utódja. Southey Ígérte annak munkáit folytatni.
Isaac d'Israeli, a' ki ,,az angol irodalom kritikai, philosophiai és biographiai történetét" irá, 's a' Londonban tizenegy kiadásban közretett „Curiosities of literature"han derék töredékeket szolgáltatott a" literariai
história teljes épületéhez, legels név jelenleg ezen téren. A' német
példányok után müveit Carlyle Tamás 1838-ban Londonban tartott
felolvasásai által nagy hirt szerzett magának. Harlitl ,.Literary remains"ei,
melylyeket Bulwer és Talfourd adtak ki 1836-ban Londonban, sajnálatot
gerjesztnek az olvasóban , hogy Angliának ez ujabbkori legels kritikai
lángesze hoszszabb ideiec nem élt, 's eo-észen meg nem érhetett. Érdekes
járulékok az angol irodalom legújabb történeteihez Leetures on poetry
and generál literature (London, 1833) Montgomery Jakabtól, Stanhope
Busby hasontárgyu felolvasásai a' Milton korabeli költészetrl ; „Allan
Cunningham" átnézete az angol irodalomról Johnson ideje óta: és //.
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Jameson aszszony
„autón of ECngland" (London, 1837).
ni jellemeinek rajzolásában ritka mvészetet tanusít.A' közép-

Chorley

Shakspeare

kori literatnra alapos tanulmányát bizonyítja a' jeles történetbuvári/. Hallani
„Introduction of the liieratitre of Európa in the 15-th eentury (London,
Eletirás igen sok jelent meg, de egyik sem rnér1837)" munkájában.
közhetik Nelson életirásával Southey-U'A. Ugyancsak Southey folytatá
Lardner „Cabinet-Encyclopedia"jáhan a' britt hajós vezérek biographiáit;
J. Mitchell Wallenstein életét irta le (London, 1837); W. Godwin utolsó
müve volt Lifes of neeromaneers (London, 1834); P. B. James XIV.
Lajos korát (2 kötet, London, 1837), Barry Cormrall Kean Edmund

—

:

Campbell Tamás Siddons aszszony életét, Wright T. Erzsébet
királynt 's korát rajzolák (mindnyájan 1837-ben).
Régibb fejdelmek
történetéhez adalékot szolgáltatott James ..the hislory of the Ufe of the
blaeh prinee" minivel (2 kötet, London 1836) és Tyler V-ik Henrik
memoirjaival.
Ch. Bury a' szerencsétlen Carolina királyn háládatlan
udvari hölgye IV. György idejérl közlött naplót (London, 1837 2 kötet)
Carolina királyn eredeti leveleivel, melylyekben ennek leggyöngédebb
viszonyait kíméletlenül kitárván Brougham által keményen megdorgálStatusférfiak memoirjai nagy számmal jelentek meg Shaftesburg
tatott.
gróf élete, Sir W. Temple élete, fitt Vilmos levelezései Marlborough
herczegné magános levelezése, Lord Ciire, Richárd Hotce, Lord Vincent
Wilberforce Hannah More 'sat. életirásai érdekes adatok a' 18-ik 's 19-ik
század történetéhez. (Mindezek 1834
8-ig kisebb nev szerzktl 's
részint az illet örökösöktl). De a' leggazdagabb memoirkincs melyly
utóbbi idben Angliában megjelent Lorhhart-tól sir Walter Scott életének memoirjai (6 kötet. London, 1836—7), melylyekben Scottnak önéletírásán kívül, Anglia e' századbeli csaknem minden nevezetes emberétl
életét
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—
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Lady Blessington „conrersations with Lord
Byron" czimü emlékiratában (London, 1834) tudott még némi érdekes
vonást eladni, melyly Moore Tamás figyelmét kikerülte. Sok eddig tudva
nem levt adnak „Gohlsmilh Olivér élete" (London 1836 2 kötet);
továbbá Gillman-imk Coleridge-voX szóló három munkája Memoirs of
Coleridge, Coleridgés table talk, és ..the letlers. eonrersations and recollections of Coleridge. Ezen müvek leghbb képét adják Coleridgeneh.

levelezések foglaltatnak.

,

,

:

—

sok évig Gillman házában lakott London mellett.
Talfourd-tiA
levelei 's élete, Cliorley-WA .Jlemans aszszony élete, Róbert
Mackintosh-tól sir J. Maehintosh emléke , ugy Bos eoe élete ennek fiától,
sir Humpry Daryé
John Dary-U'A, Jenner élete \s levelezései ./. Barontol
saját érdekkel bírnak az illet szak béliek számára. Az indiai történet
búvárainak pedig nélkülözhetlek munka Monlgomery Martintól ..the despatehes, minufes and rorrespomlrix-e of the Murgucss of \)ellesleg during
liis adminisfralion of India" melylyekben 1798 óta ez ország egész története 's a' mysorei háború eladatik.
Xagvohbszcru uj történeti mvek
nem igen jelentek meg, inkább vsak a' már régebben (1830 eltt) b
dettek fblytattattak 'a végeztettek be vagy régibbkori classicuéok adat
tak ki mint Báliam .J'onshltttional Bistory of England"}ének 3-dik
kiadása.
Pah/nire ;i ( 'abinet Kneyelo|>e<lia és ft' Family Librarv
mára Angolhon történetéi irta, továbbá „The riee and progreea ofenglish

mert

Lamb Károly

,

—

,

—

;
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commonwealth" (London 3 kötet). Malcolm, India történetének irója,
1833-ban halt meg, nagy vesztesége az angol történettudománynak. Patrik Fraser Tytler sok kötetü ,,Scótia története" igen mély
és alapos. J. Dunlop „Spanyolország története IV. Fülöp és II. Károly
idejében," igen fontos a' spanyol históriára nézve. Ide tartozó több kötet
müvek még: Napiéi' kapitánytól „History of the war of the peninsula
and in the South of Francé j'rom the year 1807-fo 1814"
Ludloir
Beamishtl „History of the Kings Légion" ; Róbert Southeytöl „Naval
history of England" Thomastól „Irland története."
Lord John Hssel
History of modern Europe-ja, whigszellemben tartva, 1833-ban második
kiadást ért ennek ellendarabjául készült Angliának egy toryszellemü
ujabbkori története Mohon lordtól (1836-ban). Alaposság és szép eladás
által kitn Archibáid Alisontol Európa története a' franczia forradalom
ki

—

—

;

Graham éjszakamerikai

egy. stat. története ; John
1836.) Southey gyönyör
munkája folytatása- 's kiegészítésének tekintethetik. Montgomery Martin
új térre lépett „History of britisch colonies" czím nagy munkájával,
melylyre élete sok évét furdítá. A' német nemzet iránti növeked figyelmet
bizonyítják Greenwood Tamás é&Dunham „németek történetei" ez utóbbi
Lardner cabinet-encyclopediájában.
Gutzlaff, mint missionarius , nagy
bajjal 's veszélylyel juthatott csak a' forrásokhoz
melylyekbl „chinai
története vázlatát" merítette (London 1835. 2. kötet).
E. L. Bulwer
„Athenéje" (London, 1837. 2. köt. Athens , its rise and fali icith views
of the árts, literature and social life) ügyes költi egészszé olvasztása
a'
szerz történeti tanulmányai- 's compilatioinak.
Carlyle T.
„French reolution"-]ih?a\ (3 kötet, London, 1837.) valódi epicus lélekkel
fogta fel e' nagy eseményt, 'sat.
10) Az utazási literatúra elég gazdag. A' tudományt áj eredményekkel
gazdagító felfedezési nagy utakat tettek Lander Richárd , ki a' Nilus
forrásait keresvén 1834-ben a' vad négerek által agyonveretett és Ross
kapitány. (1. Ross). A' parlament Lander érdemeit azáltal jutalmazta,
hogy özvegyének 's leányának 70 és 50 fontnyi évpénzt rendelt. Két a'
halálveszélybl szerencsésen megszabadult tiszt kiadta az expeditio
leírását (London, 1837. 2 k.)
Mitchell'rnagy (1832
36). Austrália
belsejében, Alexander kapitány déli Afrikában, 's Robertson testvérek
Paragvayban tettek vizsgálódó utakat.
Polgárosúlt népek 's országok
festi rajzai közt, melylyek inkább a' divatos közönségre vannak számítva,
legolvasottabbak Mrs. Trollope „Austria és az Osztrákok" (3. k. London)
Fenimore Cooper „England, Sketches of the Society in the metropolis"
(szinte 2 k. London) Mrs.
(2. k. London) 's „Recollection of Európa"
Jameson : „Visíts and sketches at home and abroad" melylyben Németország fell is érdekes közlemények foglaltatnak ;
Londonderry marquis
„A tour in the north of Európa" (2 k. London) H. L. Bulwer „Francé
social political and literary" (2 k. London) ; „Inglis Henrik" Irland (2 k.
London) ; és Mrs. Harriet Martineau „Society in America" (3 k. London)
P. Evan Turnbull Austria (London , 1840. 2 k.) Beattie Scótia 'stb.
A' keleti viszonyokat fleg Urguhart tárgyalta alaposan „Spirit of the
East" munkájában (2# k. London), ki 10 évig tartózkodott keleten ; továbbá
alatt (1836. 5. kötet)
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Armitage Brazilia története pedig
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Walsh konstantinápolyi követségi káplán Resideuoe at Conüanttnoplc
kellemes elbeszélk pedig e' mezn Campbell Tamás
1 k. London)
..Letln-s [rom the Sonl/r-\á\nw hol Aliiért írja le, éa HUSS Pardóe ..Traits
and traditions of Portugált" továbbá „The city of the Stütan" és „the
Beauties <>[ the Bosphorus". Magyarországot 'a Erdélyt illet munkákat
adtak G. (Heiy W. Paffét, (J. Hering, .1. Quin, éa Kft** Pardoe (the City
40. London 3 k.)
of Uagyars , or llunyary and her institutes in 1839
L. lUihrer saját honának \s nemzetének igazságos, olylykor talán túlszigoru rajzát adá ..Enyland and the English" munkájában (London, 2 kötet.):
./.
Dnncan nyugotafrikai utazást Dahomey királyságon át
H. Forr
spanyolországi ^ T. ./. Farnham oregoni
G. Fówler persiai , Gf. Gardner
brasüiai, Kennedy texasi, Ritchie oroszországi utazásokat adtak 'sat.
111. Átlépvén a' költészeti mezre, sok ismers és híres névvel találkozunk 1830. óta is úgy a' lyra- és drámában, mint a" regényirodalomban.
noha Byront ós Walter- Sco ttot hiábm keresünk. Nemzeti elismerésben
linhrert pedig
látjuk részesülni a' nemes, jellemszilárd Wordsworthot
n.elvlyek inkább finom erkölcsrajzok valának.
korábbi regényeitl
szabadabban 's merészebben alkotott élet- és lélekképekhez fordulni.
Ezek mellett az olvasó* közönség kedvenezei Dickens Károly, ki valódi
népszer regényeivel új pályát tört az angol regényirodalomban
's
Marrynt kinek tenger az eleme.
A'.lyrában úgy látszik hogy az ifjabb költk egyik vagy másik költészeti iskolához csatlakoznak
's azokon keresztül törnek önállóság felé.
költi tanokon alapuló
Sajátképi
szorosan elkülönzött költiskolák
nincsenek ugyan Angliában
azonban Byron ég Shelley szellemét egyrészrl, Wordsworth 's az epious szélesség fofte-iskoláét másrészrl
É' két
mégis úgy tekinthetni, mint külön költi iskolák irányadóit.
iskola követése sok nyomorú, beteg müvet hoz világra
mert a' byroni és
schelleyi múza vad éa titánszer nagyságában
anynyira sajátságos,
költeményeik alakja olly féktelen és szabálytalan, hogy a' ki ennek csak
külsejét majmolja Byron és Shelley lánglelke és sajátszer egyénisége
nélkül, gylöletes modorba kell esnie
Wordsworth és társai (Cníeridye.
Southey, Wilson 'sat.) érzékeny és kedélyes iskolájának utánzása pedig
azért veszélyes fiatal költkre nézve, mert könynyen hamis érzelgésre
:
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csábitja azokat.
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1

két

irány befolyása szerint

költk két osztályba aorozandók

.

a"

's

a'

kétféle

legújabb angol lyrai
irány legfeltnbben

mutatkozik Tennyson Alfréd éa Károly költeményeiben egy "s Richárd
Menhton Miles költeményeiben más részrl raelyly utóbbiak czíme Foems
Szép új kiadásokban jelentek meg Londonban Southey
of mony years.
Róbert ÖBZSZes munkái 10 kötetben
\\ Ordstrorthéi
hat kötetben 's
Coleridgeéi két kötetben (1836- 7).
Moore Tamás 1807-ben kezdett
dalainak tizedik kötetét adá, melylyen azonban érezhet már az ifjúkori
frisesóg és kellem hiánya. Ellenben „Fudges in Enyland-- munkájában,
melylyet itj. Broini Tamás név alatt adott ki, gazdag satyrai ér ondede
a' cath. vallás védelmére az angol egyház zsarnoki orthodoviaja ellen.
Nemzeti dalait, miket egész Irland ismer, Loter Samud teszi zenére, ki
mint költ it jeles.
James Hogg, az eredeti ettrioki juháss, ki Burn*
Kobert hirét Scotiában újra feleié venité megh. L83^-ben, nof
lkán,
,

:

.

,

M

Angol irodalom.

115

He'yét MillerTatnás , kosárfonó, igyekszik betölteni, ki „Songs of the
Seanymphs" és A day in the woods" munkáiban magas lyrai tehetsége t
Feiiria Eematís, ki 1835-ben máj. 16-ikán halt meg élte utósó
mutat.
éveiben leginkább a kegyes vallásos lyricát müveié; ilyly nem munkái a'
„Hymns of childhood" '& a' „Poeticái remains" melyly utóbbiban gyönyör
hattyúdala, a' „Despondeney and Aspiration" is foglaltatik. Tehetségdús
barátnéja, Mrs. Fletcher, elbb Miss Jensbury , ki a' zsebkönyvekben
L.
Landon késbb
csinos verseket írt, megelzte a' halálban.
Moclean, caplandi kormányzó hitvese, kit déli Afrikába is követett, a'
kinek lángdalai a' zsebkönyvekben,
leghíresebb most él angol költné
Barry Cornwall
's „Vow of the peaeoclr- költeménye igen olvastatnak.
öszszeszedte legújabb költeményeit
„English sonys" czím alatt.
A'
sok almanac, nevezetesen az: Amulet, Forget me not, Friendships offering,
the literary Souvenir, melylyet Alaric Watts ad ki, a' „comic annual"
mit Th. Hook szerkeszt, a' „Keepsahe" és „Heath's hook of beanty" évenkint hordják oltárra az él angol költk 's költnek lyrai áldozatait.
Különösen számos Angliában a' költné. Ezek közt nevezetes Norton
,'
Carolina Sheridan unokája, lady Emeline Stuart Wortley Cook Eliza
igen radical költné, Twamley Luiza Anna.
Jelesek még a' lyrai
nemben W. Motherwel! költeményei 's balladái (Glasgow
1832).
Politikába csapongnak át a' radical C. Colé, és Ebenezer Elliot sheffieldi
kovács (Cornlaw-rymes) ; ellenben vallásos ihletben gazdag James
Montgomery ki „Poets-portfolio" czím alatt adta ki öszszes költeményeit,
Lucy leányával 'sat.
's Bemard Barton quakker
Az epicus költészetet Jolin Heraud gazdagította „Descent int hell" és
„Iudgment ofthe fload" költeményeivel, Milton nyomán, kitl azonban igen
meszsze áll. Az ifjabb d' Izraeli eltérvén a' biblícus útról „Bevolutionarye/)/*c"-jében a' különféle politicai hitvallásokat lépteti fel epicus küzdelemben.
A' drámai költészetet utóbbi években kitn erk müvelék, 's nem
csak költk, mint R. Lator Shiel
J. Sheridan Knoicles, Bulwer és
Talfourd hanem eladó mvészek és színházi igazgatók is, mint Macready
hogy az elsülyedt drámát ismét elbbi magasságára
és az ifjú Kean
emeljék 's a' színpadról a' nemzetre hatást gyakoroljanak. 'S a' költk
és eladó mvészek ezen öszszefogó mködése csakugyan kivivá hogy a'
közönség a' dráma iránt egy kevéssé újra felmelegült. Legújabb idben
a' királyn is, ki azonban csaknem kizárólag az olasz operába jár, pártolni
kezdé az angol drámát. De azért a' drámai költészetnek nagyszer virágzásáról épen olyly kevéssé beszélhetni Angliában
mint Nénietfóldön.
Lator Shiel szenvedélyes hévvel 's szónoki virággal gazdag darabjait
„The apostute" és „Eradne'' 0' Neil nagy színészn számára irá, 's midn
ez a' színpadot elhagyta
is parlamenti pályával cserélte föl a' drámaírói
szerepet.
Sheridan Knowles, az úgynevezett új Shakspeare, maga is
derék színész 's ismers a' szinpad kellékeivel, Shakspeare ismerje és
imádója, ilyly befolyások alatt irta Virginiusát, Cajus Grachusát;
Teli
Vilmosa egészen különböz Schillernek idealizált néphsétl.
„Bethnalgreeni vak koldus" és „Lre chase" vígjátékainál jobb a' „Hunchback u
czím vígjáték. Késbbi mveiben, mint a' „Womans wil" drámai nyelve
classicitásra emelkedett és Shakspearre emlékeztet. Melodrámái
a'
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fi

mariciidorpti Irán;/,
sikerrel forgolódtak

;i

a'

hitves 'sat,

—

Barry Cormcall -és Milinan kevés
\s csakhamar elhagyák azt. Azóta

drámaírói pályán

Sergeant Talfourd 'aBulvoer leptek e' pályára, 7\///ow(/azantik-tragocdia
útára lépett 's görög történeti tárgyakat választott, mint „Jon" és az
„athenei fogoly" nyelvének 's gondolatainak nemes és nyugodt egyszersége melyly Sophoklest vette tanulmányúi, nagy benyomást tettek az
olvasóra, de új aerát nem tudtak elteremteni, 's a' közönségre kevés
hatással voltak. Feltn nála az aránytalanság a' jellemek gyöngédsége 's
közt.
Bulwer, jeles regény
's lágysága, és az antik hsök durva ereje
de középszer drámakölt els színpadi tárgyát igen szerencsétlenül
választá, 's „Valiiere herczegnéje" megbukott ellenben „the Lady of
Lyons or lre and pride" a' „Pénz" melyly nálunk is adatik, Richelieit,
Shelley tragoediája
és ,,a' tengeri kapitány" kedvezen fogadtattak.
John
„Cenci" nem színpadra ill ugyan de magas tragieai elemekkel bír.
0' Keafe könyny humoristicus mveket irt, melylyek a' közönséget
mulattatják 's a' kisebb színházakat megtöltik. Legjobb darabjai
Wild
oaths, Agreeble surprise , Modem antiques , „The poor soldier
és The
üighland reel."
Ugyané' nemben kitn Colman György , hasonnev
Kisebb
hires szinkölt fia, kinek „Moi<nlainers"-jc igen népszer.
darabok nagy számát írták
John Tobin Th. Marton, Prote , Planche,
Backstone, 'sat. inkább alkalmi költk. Mrs. Bvttler (Fanny Kemble) csak
„Sevilla csillagát" irá, szép helyekkel, de kevés sikerrel, 's azóta elhallgatott. Taylor „Arleveldé-]o, Jerrold" -tói Daves in a cage : Landor-tól
„Andvea of Hungary and Giovanna of Naples" (magyar tárgy) említést
Macveady törekvése Byron drámáit színpadra hozni,
érdemelnek.
kedvez sikerrel koronáztatott, de anyagi jutalomra nem igen talált.
A' regényirodalomra fordított erk legkönynyebben születnek, fcjlenek,
's legtöbb sikerrel mködnek. Mihelyt valamelly iró új pályát tör, egy
rakás utánzó rohan nyomaira
felhasználni a' közöuség kedvezését,
raelylyet a' pályatör kivívott. így W. Scott nyomain számtalan regényíró
jár de maga W. Scott még most is anynyira kedvencze az angol közönségnek, hogy utódai egyike sem volt képes a' történeti regényben vele
versenyezni. Utósó novellája „Geierslrin Anna" is, melylyet beteg ágyán
's feldúlt pénzügyi viszonyai csüggeszt érzetében irt
s különösen ebben
egy tündér beszély, Rudolf DonnerhugeVs fairy lale, egész köteteivel ér
fid más regényíróknak.
Kitn történeti regényeket irt azóta Bnlirvr,
L. C. Landon, és G. /?. James.
A' salonok (high life) regényirodalmát,
melylyet lord Mulgrave (most Normanby marquis) és üíím Edgeworih
alapítottak folytonos szerencsével mvelik fleg
nk, lady Morgan,
Trollope
Carolinfi Bury, Lady Blessington és a' geniálie Mrs. Shelley.
A' tengeri regényeket (a' mi csodálatos
Sue és Andrez franczia
példányai után) Marryal és Cltamier kapitányok kezdek mvelni. Német
példák után pedig a' rablóregények is <li\;ul>a jöttek, s e' téren W, U.
;
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Ainsa-orth

legkitnbb.
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Bulira- legutóbbi néhány regénye,
szabad regényköltószet mezején forog, Gthe
élképe után. -Carlyle kísérlete a' comious regényben „Sartor rcsartus-nem sikerült, ellenben Dickens (Hoz) eredeti, népszer regényei általános
szeretet tárgyai, 's ft' comious regónj netovábbjai.
Az irlandj Lom

M

iltrarers

Ritchie'a&t.

,

,

Alice 'sat.

a'

-

Angol
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kere.sk. tort .hozás.

szép „irlandi legendáival" az elnémult Crofton Crockert pótolja 's „Rory
0' More" regényével melyly az 1792-ik évi lázadást festi
méltó helyet
foglalt a' legjobb történeti regényírók közt. Allan Cunningham folyvást
dolgozik e' mezn ; Benj. d' Israeli „Venetía"-jában Byron velenczei
életviszonyait tárgyalá. Az ethnographicus regények terén Jatt. Morier a'
leghíresebb név, ki ujabban az angol csöndélet rajzolására tért át. Hozzá
méltán soroztainak Mrs. S. C. Hall ír életképeivel 's Mary Mitford
kisvárosi képeivel. Downing a' chínai életet, Basil Hall kapitánya' syriait
fejti enthnographicus regényeiben. Charles Lamb pedig, ki 1834-ben halt
,

,

,

meg, kevéssel halála eltt az angol életet festé mvészileg Elte név alatt,
munkáinak második gyjteményében. Még csak Miss Pardoet említjük,
ki Hungárián Castle czím novelláiban (London 1842. 3 kötet) magyar
Legújabban igen nagy 's méltán érdemlett
tárgyakat dolgozott fel.
népszerségre jutott gyönyör regényeivel Lever Károly.
Az angol irodalom egy roppant óceán, mely Ívnek habjai szinte elláthatja
nok; egy végetlen virágkert, melyly nek bimbóit 's virágjait egyenkint félszámlálni egész nagy könyvet igénylene. Itt csak röviden érintettük a' leg-

—

ismertebb neveket; egyes kitn írókról, saját neveik alatt, valamint a' legesT.
legújabb literaturáról késbben fogunk mondani többet 's részletesbet.
gabnatöra'
Angliában
Mióta
Angol kereskedelmi torvénj hozás.
vény elleni egyesület gyzelme kivivatott ez az európai szárazon úgy
üdvözöltetett sokak által mint a' szabad kereskedés diadala 's állíttatik,
hogy Britannia a' nemzetek közti forgalomnak minden korlátját ledöntötte. E' részben a' még most is fenálló kereskedelmi és hajózási törvé-

—

:

,

,

nyek magok adnak választ
A' forgalom Nagy-Britanniának kiköti és Guernsey, Jersey, Alderney.
Sark és Man szigetek között kizárólag angol hajóknak van föntartva.
a' minden gyarmatok
Hasonlóan az ázsiai, afrikai és amerikai birtokok,
különféle kiköti
meg ugyanezen gyarmatok és Nagy-Britannia
közti közlekedés is. A' legfontosabb európai termékek mint árboezok,
épületfa, dongák, kátrány, fagy gyú, kender, len, aprószll, mazsola.
tuge, szilva, faolaj, gabna bor, pálinka, dohány gyapjú szömörcze,
buzér, szóda, kén, cserhéj, parafa, déli gyümölcsök, len,- repeze- és
lóhermag, angol használatra Britanniába csak britt vagy a' termeszt
:

,

—

—

,

,

,

:

,

Az ázsiai, afrikai és amerikai termeszt menyek átalában nem, még angol hajókon sem vitethetnek Britanniába
némelyly jelentéktelen
valamely ly európai kikötbl. Egyetlen kivételt
czikkeken kívül, csupán ázsiai és afrikai származatú árúk képeznek, mik

országbeli hajókon vitethetnek be.

,

a' földközi tengeren érkeznek meg európai
honnan Angliába vihetk. Más
szoroson belül
országokból a' nevezett árúk csak angol vagy a' termeszt 's kiviteli
országbeli hajókon szállíthatók Angliába. Kivétetnek az arany- és ezüstrudak és a* török hajók kedvezéseül az ázsiai és arfikai török birtokok
termékei
selyem és teveszr Ázsiából. Ugyanazon szabály áll fön az
áesiai, afrikai és amerikai angol birtokok bevitelére nézve. A' hajók

az ázsiai és afrikai partokról

kikötkbe

,

a'

gibraltári

,

^

—

csak akkor tekintetnek angoloknak ha mint ilylyenek vannak belajstromozva, ha kapitányaik angol alattvalók, 's a' hajólegénységnek legalább
két harmada (a' parti kereskedésnél az egész legénység) angol tengeré,

1
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áll.
Hasonlóan az idegen hajók csak akkor tartatnak egy
ha azok egészen ezen országbeli lakosok
bizonyos országbelieknek
hogy vagy ezen országban vagy Angliában
kell
tulajdona;
a' haji)
építtetett legyen, valamint a' kapitánynak 's legalább három-negyed
legénységnek is ez országból valóknak kell lenniük;
e' szabály, hasonló
szigorúságban semmi más tengeréé? népnél föl nem található. így az
amerikai álladalmak, hajóiktól esak anynyit kivannak, hogy a' kapitány
és a' legénység 2/b -n legyenek amerikaiak. E' szabályoktól némi kivételek
olyly álladalmak javára engedvék , melylyekkel Anglia kereskedelmi szerzdéseket kötött. Azonban soké' szerzdvényekben foglalt kedvezmény esak
áltató, legalább távol van a' teljes kölcsönösség elvétl. így gyakran benne
van e' szerzdvényekben e' tétel az árukra vonatkozólag „melylyek törvényesen bevitethetnek", hanem elhallgattatik hogy a' törvényesen tiltott
áruk száma tetemesen nagy. A' legfontosabb valódi kedvezmények ezek
amerikai hajóknak
egy parlamenti törvénynél fogva
joguk van,
hogy Angliából Keletindiába kivihessenek
ugyanezen jog megilleti
azon álladalmakat is, melylyek angliávali szerzdéseik által kereskedésüket
Keletindiával a' legkedvezményezettebb nemzetek lábára állították, mint
Orosz-, Svéd-, Görög-országok és Austria.
Továbbá az 1838-ki július
3-án kötött szerzdésnél fogva az osztrák hajók melylyek a' dunai török
kikötkbl, és a' német vámszövetség hajói,' melylyek az Élbe ,és Maas
közötti kikötkbl érkeznek, az 1841-ki május 2-kai kötés nyomán ugy
tekintetnek, mintha saját országuk valamelyly kikötjébl jnének. Hasonló
engedvények foglaltatnak azon angol szerzdvényekben, melylyek a' német
tengerparti álladalmakkal köttettek az éjszaki és keleti tengerek kikötire
nézve
valamint az angol-orosz szerzdésekben a' Nieinen és Visztula
folyók torkolataínak tekintetében. Végül az 1841-ki aug. o-kai kötéshez
képest minden német álladalmi termesztmények
ha a' hanzavárosokból
vitetnek ki, anynyiba vétetnek, mintha hazai termesztmények volnának.
Ezek a' kivételek miknek ellenébe a' következ még jelennen is
föuálló tilalmak állíthatók
idegen jármüvekkel Nagy-Britanniában nem
lehet parti kereskedést zni ,
nem Britanniából valamelyly britt
gyarmatba,
sem egy 3-ik
sem egy britt gyarmatból a' másikba,
országnak' termékével Britanniába vagy ennek valamelyly gyarmatába.
Nemeurópai termesztmények semmi európai kikötbl nem vitethetnek
Angliába.
Ezenkívül az angol hajózási törvény vámokat is rendel idegen gyármüvekre és rakományaikra. Az amerikaiak e' részben is kedvezést \ ittuk
ki magoknak. Egy 1815-ki egyességnél fogva az amerikai bajok és a'
rajok terhelt amerikai termények az európai kikötkben nem vámoztatnak
magasabban mint az angol hajók és megfordítva. Késbben megadta
Anglia ugyanezen kedvezményt az amerikai hajókon amerikai szabad
kikötinek is. Majd Anglia és Poroszország között is köttettek a' viszonoa
kölcsönösségre alapított szerzdések e' részben. De e' kölcsönösség meg
koránsem teljes. Anglia ugy értelmezi e' szerzdéseket, hogy a' különzeii
vámok eltörlése az idegen hajókra éa rakományaikra nézve nem terjesztetett ki keletindiai roppant birtokára is. 1845-ig idegen bevitel idegen
hajókon négyszeresen vámoztatott meg , hasonlítva az angol bevitellel

székbl
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nem boldogulhatott. A'
Hamburgban Bombayba

angol hajókon. így az idegen ipar Keletindiában
hazai

kereskedk mégis

tettek kísérleteket. A'

Kalkuttába rakodandó szállítmányok számára angol hajókat kellé
's
fogadni, hogy legalább ama -í-szeres vámzattól megmenekülhessenek.
De e' csekély forgalmat is megakadályozta Anglia. A' britt-ázsiai törvényhozó tanács olyly törvényeket alkotott, mik a' beviteli vámot a? tegftmtosább
beviteli ezikkelyekre nézve még fólebb emelték és az angol lobogónak
rendkivüli elnyöket biztosítottak. Ezen, 1845-ki június l-jén életbe
lépett vámszabályzatnál fogva, fizetnek angol hajóeszközök, fém-, gyapjú-,
selyemezikkefyek
ha angol lobogó alatt vitetnek be, öt
gyapothasonló idegen áruk, angol hajókon
százaléknyi vámot
lG%rít
idegen hajókon 20° -it. Hasonló módon angol gyapot-fonal fizet 8 /2
sör, almabor 5 v. 10%-it értéke után bor
l°/ -h,- idegen 7 — 14%-it
1 vagy 2 rúpiát ; szeszek 1 2 vagy 3 rúpiát gallontól
's minden egyéb
vagy 10 százalékot értéke után, a' szerint
meg nem nevezett jószág
mint britt vagy idegen jármveken vitetik be.
Végül az angol kereskedelmi törvényhozás ismeri az idegen áruk
,

,

;

,

;

—

'

;

;

'

;
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is, mint a' mint saját bel- és gyarmati készítményei
ezikkelyek, mik Angliában is elállíthatók, olyly védvámokkal terhelvék mik magosságuknál fogva tiltóvámokul tekinthetk.
Az ujabb vámleszállitások nem az idegen iparnak kedveért hanem
egyedül a' honi termelés javára számit vák. Így például a' gyapjú

magasabb vámozását
viselnek.

Azon

,

,

annak volt következése
hogy Belgiumban.
németvámszövetségben az angol posztó bevámja
fölemeltetett. Az angolkormány e' leszállítással arra czélzott
hogy
gyárnokai az idegen bevám fölemelésének daczára is megállhassanak.
Az angol bevárna' dohányra 21-szeresen nagyobb mint a' német vámszövetségé 's a' dohány értékét 10-szeresen haladja. 'S még van számos
különzeti vám mint p. o. marhahús, irósvaj
sajt, gyapjú- és gyapotbevámjának

eltörlése

Francziaországban

*s

,

a'

,

,

kelmék,

brök, selyemkelmék,

—

,

rizs, lóhermag, czukor, kávé, fagygyú.

szeszek, épületra, dongákra nézve.

—

C».

Angol törvénykezés. Angliát rendesen úgy

szokás felidézni mint a'
társadalmi szerkezet remekét, fleg az igazságszolgáltatás- 's azon biztosítékokra nézve, melylyeket intézvényeinek ez ága a' polgári szabadságnak
nyújt. Mások azonban más véleményben vannak. És ez nem csoda, mert
Anglia valóban a' legnagyobb ellentétek országa , 's földérl szednek az
irók és statusférfiak példát minden vélemény támogatására. Fellelni ott,
és pedig igen szép és csodálatos öszhangzásban , a' legellenkezbb rend,

A' ki p. o. azon hittel lép Anglia fidére hogy ott teljes és
jogegyenlséget fog találni, menyny/ire elbámul, ha látja a' kevély
olygarchiát a' társasági osztályokat chinai fallal elkülönözve, melylyek
meg száz jelenségében a' hbéri korszakra emlékeza' magánélet száz
ha a' szabadság tiszta eszméjét keresi Anglia földén megtestetetnek
sülve, menynyire meg fog lépetni, látván a' királyság „isteni" jogát
minden czímeren, 's hallván, hogy a' király (közvetlenül, vagy közvetve,
de minden esetben) tulajdonosa a' királyság minden földének természetesen csak a' törvényszéki szólásforma szerint 's nem valósággal, hogy
semmi törvényszék nem szorithatja t valamelyly szerzdés megtartására.
szereket.

,

tiszta

,

;

,

Angol törvénykezés,
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vagy elégtételre egyes alattvalók irányában hogy csak kegyelenibt
szolgáltat igazságot 'sth. és szemlélvén a? sok nevetséges ceremóniát 's
formaságot, mivel a' közélet fel van piperézve p. o. a' birák 's ügyvédek
roppant parókáit. Ez a' kép egyik oldala. De más részrl, ha valaki olyly
,

,

véUeménynyel érkezik ó Anglia földére, hogy ott csuk óságot, 's vakbuzgalmai fog találni vallásban 's politicában, még jobban elfog csodálkozni,
látva a' nép kiterjedt jogait, az óriási népgyüléseket, a' végtelen \s
határtalan nyilvánosságot, szólás- és sajtószabadságot, maga az uralkodó

V ministerei ellen intézett mérges gúny iratokat 's oarricaturákat. Ez a'
kép másik tele. Azért Angliának a' csodálatos ellentétek ezen hazájának
megítélésében rizkedni kell az elhamarkodott ítélettl, 's azért, hogy
p. o. a' törvényszéki nyilvánosság, az ügyvédek szabad 's független
helyzete a' birák ellenében, és gazdagsága, az elmozdithatlan 's tisztelt
bírói hivatal függetlensége , a' korlátlan szólásszabadság az ügyek védelmében , az esküttszék 'sat. meganynyi fény oldalak Anglia törvényszéki
életén, nem lehet e' törvényszéki életet egészen épnek 's mocsoktalannak,
hogy az ügyvédi cselszövények a' perbeli huzavona a'
sem azért
méregdrága törvénykezés, a' juristai átgázolhatlan tömkeleg ellen alapos
és általános panasz van nem kell ugyanazon törvényszéki életet teljesen
nyavalyásnak 's rákfenésnek mondani. Az igazság középen fekszik.
Ó-Angliában minden institutio eredetét a' régi századok méhében kell
keresni 's minden fenállót történeti alapon ítélni meg melylyen ha nem
épen igazoltatik is legalább felvilágosittatik s helyes szempontra állittatik. Az angol törvényszéki institntiokról közzé tett munkák többnyire
vagy túlságos dicsítések, vagy igenis keser megtámadások, mire nagy
befolyása van kétségkívül azon érthetlen barbár nyelvnek, mely ly az angol
törvényszéki életben divatos. Blachstone túlságos szeretettel viseltetik
az angol törvénykezés iránt, 's a' feketét is fehérnek látja, és a' legtöbb
angol jogtudós, Halle Wynne hasonló önz részrehajlásban szenved. E'
jövedelmez, mert laicusok által meg nem érthet 's okvetlenül ügyvédi
segélynyújtásra szoruló tömkeleg igen jól tetszik azoknak
kik belle
hasznot húznak 's kik azt egy egész élet tanulmányává tevén kedves
tulajdonuknak tekintik.
ezen önz okon kivid is igen megfogható az
angolok elszeretete ön intézvényeik iránt, inert ezek nagy része valóban
igen jeles és czélszerü. Bentham volt, ki merész müveiben elször megtámadta Blachstone és érdektársai részrehajlását 's lerántotta a' fátyolt
Anglia törvényszéki állapotának sebei fölül. Nyomain azóta többen jártak,
Ensor György , M. Miller 'sat.
magok is angol törvénytudók, eléggé
kijelölék az angol törvényszékek hiányait. Brouyham a' felvilágosodásnak
e' hatalmas villáma, e' nagy reformer, ezen tömkeleget is átjárta sasszemeivel , 's el nem mulasztja ostorozni a' viszszaéléseket.
A' ki azt hinné az angol törvénytudók többségérl, hogy ezen urak
szabadelmüek 's általános mveltséggel birnak
igen csalódnék. A/
ügyvédek rendszerint a' szabadság legszózatosaU) > erélyesb bajnokai
szoktak lenni
Angliában pedig épen a' juristák a' torysmus
a' regi
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korhadt institutiók
alávetve

a'

szolgai

mint Angliában,

támaszai. Sehol sincs a' juristasereg anynyira
praxis jármának
sehol sem keveBbbé Biabadelmü,
IVi

és sehol
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sem kevesbbé tudományos. Ellenkez vélemény
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csak azon kivételek alapítottak e' tekintetben, melylyek, az ügyvédi paciról
parlamenti nevezetességekké lnek. De a' kivétel csak ersiti a'
szabályt. Az angol ügyvédek 's birák legnagyobb részben csak legisták
's gyakorlat
emberei, csak speciális ismeretekkel bírnak, elméletrl 's
jogphilosophiáról csak kevésnek van fogalma. Az iskolai rendes tanulmányok közt nincs a' jogtudomány néhány évi gyakorlat csupán, 's ez is
eléggé szabálytalan és meghatározatlan
a' mi az ügyvéd!
képességre
megkívántatik. A' fiatal ember, ki ügyvédségre készül, beíratja magát
valamelylyik ügyvédi testületbe (Inn of court)
lefizeti a' megkívántató
pénzöszszeget, ott ebédel minden terminus alatt négyszer,'s így évenkint
tizenhatszor
és valamelyly gyakorlati ügyvéd ajánlatára
barrister
(gyakorló ügyvéd) lesz. Csak legújabb idben kívántatik némi formaszerinti vizsgálat. Az ügyvédi czímre tehát, melyly anynyi fontos jogot ad
Angliában, nem kell rendes elkészület, \s még valódi gyakorlat sem.
Ezért a' többség igen korlátolt mveltség 's minden törekvést a' törvényes theoriák javítására üres álomnak vagy épen rendbontó merénynek
tekint, az általános jogeszméket nem ismeri, védokait a' vak és merevén v
gyakorlatból 's törvényszéki elzményekbl meríti. E' jelenet a' parlamentben is gyakran elfordul különben derék jurista-szónokoknál. A*
legisták befolyása gyakran megbuktatja a' közügynek hasznos
de
érdekeknek ártalmas bilieket 's fleg a' lordok házában hol a' lordcancellár, az angol legisták feje ül több példa van ilyly eljárásra. Ensor
ezt irja az angol birákról
a' birák határozott ellenei a' törvények minden
reformjának makacsiü ragaszkodnak a' dolgok fenálló rendéhez, mint
iskolamesterek iskolai szokásaikhoz. A' törvények 's eljárás reformja
felforgatná régi gyakorlatukat
megrögzött szokásaikat
csökkentené
jövedelmeiket 's tekintélyüket. Minél hiányosb a' törvény annál szélesb
mezeje van a' mag} arázatnak
's
több szabadsága a' birónak kétes
esetekben. Kegyelemosztogatási kiváltságuk meg fogna sznni, nem
követhetnék többé saját hajlamaikat 'sat." Bentham „Fragment 011
Gouvernement" 's egyéb munkáiban, a' Scotia számára készitett törvénykezési reformjában 'sat. kézzelfoghatólagbebizonyitja a' birák 's ügyvédek
közti szoros szövetséget e' törvénykezési hibás gyakorlat kibány ázására.
Szomorú dolog, hogy a' bnös practica az igazságszolgáltatás szent
nevével fedeztetik 's bámulatos
hogy a' birák és ügyvédek mind e'
mellett nagy tiszteletben részesülnek. Az angol birák fizetése csak egy
részben fizettetik az álladalomtól a' perlekedk az eljárás minden fokán
keresztül kénytelenek még külön öszszeget fizetni (fees) a' birák- vagy
ezek alárendeltjeinek. Pedig a' birói fizetés olyly roppant, hogy még azon
is túl terjeszteni a' pénzvágyat, valódi szégyen az illetknek. A' lordcancellár fizetése 10 ezer font sterling
(százezer ezüst forint), a' vicecancelláré ennek fele
a' Kingsbench
törvényszék elnökéé 4000, biráié
3500 font, végre a' többi ftörvényszék mindegyik közbirájáé 2500 font.
Az igazság megfizettetésének ilyly módja nemcsak illetlen, hanem még
egy rakás egyéb bajjal is jár 's forrása számos viszszaélésnek. Hogy a'
feek szaporodjanak, minden képzelhet huzavona elkövettetik 's eltüretik
innét a' haszontalan halasztások az eljárás lassúsága és sokfélesége, a'
törvényes hazudságok egész serege. Csak az úgynevezett „sham writts
kikelve
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q£ error" (bizonyos hasztalan birói parancs) 1400 font sterlinget jövedelmezett egy évben a' Kingsbeneh elnökének. Bentham „the art of paeking-'

egyéb ilylynemü mveiben kimutatja, hogy csupán a' rendes jurynak
n <
változtatása, in&lyly egyedül birói találmány, 80 fonttal
nielyly ezen eljáráson megy keresztül.
neveli minden pernek költségét
Elylyen 's hasonló költségszaporitáeoli lehet lenné teszik szegény emberre
nézve jogának kikeresését, 's azon kénytelenséget idézték el, hogy
egyesület alakuljon szegények pereinek vitelére. Az igazságszolgáltatás
ekkint üzletté aljasulván, természetes, hogy a' törvényszéki (alárendelt)
hivatalok mint egyéb iparág
eladás tárgyai. Egyébiránt e' hivatalok
többnyire helyettesek (deputies) által vannak betöltve, kiknek a' czímzetes
hivatalnok csekély fizetést ad
birtokosaikra nézve tehát sinecurák,
mely ly eket a' perleked fizet.
Másik árnyoldala az angol bíróságnak az önkény melylyel eljárni
szokott. Mig az angol nép törvénytiszteletérl világszerte hires
bírái
századok óta dolgoznak a' törvények kijátszásán. A' ftörvényszékek a'
westminsteri négy nagy udvar (eourt) bitorolva terjesztették ki hatáskörüket
's egyik a'
másiknak körébe vagdal. így p. o. Kingsbench
eredetileg csak büntet hatósággal birt most pedig minden ügyet elnyel,
az Exehequer-eourt eredetileg esak kincstári ügyeket ítélt, most sok
egyéb polgári pert is körébe vont. A' eancellár törvényszéke sajátkép
f equitasi törvényszék (equity-eourt) a' köztörvényi bíróságok teendire
is kiterjeszkedett. Az eljárás
melylyet mindegyik ftörvényszék követ,
nem a' törvényhozás, hanem magok a' bírák mve. A' parlament hoz
ugyan oly Ívkor e' részben szabályozó törvényeket, de egyenesen a' benne
's
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a' birák könynyen kijátszák az e' részbeni
korlátlan törvény magva rázási hatalommal
esak az eljárást illetleg avatkoznak az angol birák a'

legisták befolyásával,

jó akaratot
bírván. De

,

különben

nem

's

igy

is

törvényhozó hatalomba hanem gyakorolják a' felett a' díjszabás fontos
jogát is, melylyet a' ftörvényszékeknek maga a' törvény adott meg.
Más forrása ismét a' korlátlan bírói hatalomnak azon hatóság, miszerint
a' büntetések mértékét st természetét is körülményekhez képest változtatják, a' király által reájok átruházott jognál fogva megkegyelmezhetnek,
azaz halál helyébe más büntetést bezárást vagy transportatiót tehetnek,
's igy a' vádoltak felett élethalál urai
minek az igaz, f oka az angol
büntet törvény kegyetlensége, melyly a' bírákat olylykor kényteleniti a"
,

,

,

,

más szelídebbet állítani. Ha ez nem tört énnek,
birák e' részben a' század humánus szellemének nem hódolnának, az
esküitek ritkán mondanák ki a' „vétkest "*, választaniuk kellvén teljes
felmentés és halál között. Igy hat. egyén közül , kire a' körvény halalt
halálos büntetés helyébe
s a'

1

mond, alig végeztetik ki
„elzmények" (decisiok

—

Végre a' birák hatalmának t'oalapja az
racords) bizonytalansága. Ezen még e' fölött
hoszszasan szerkesztett bírói deeisiók roppant száma *s tömege csaknem
lehetlenné teszi feltalálásukat. A' feltalálás könynyebbitésére ezen íteletek.
indokaikkal együtt, kivonatban öszszeszedetnek
ós pedig jelenleg csak
egy.

,

,

magánosok

*

elég hiányosan. Azonban a' szokás nagy hitelt 'a tóuto.>^ágot tulajdonit nekik; az ezekben megállapított Szabályok bizonytalansága tehát tárt
a' birói önkénynél 's az ügyvédi oselszövénynek.
által

mez
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Honnét van tehát hogy az angol birák a' rendszernek ilyly vastag é#
kárhozatos hiányai mellett is tiszteletben 's részrehajlatlan becsületesség
legalább gyakran és szembeés jellemépség hirében állanak ? hogy
tiinleg az ártatlant el nem nyomják, a' bnöst nem legyezik, szenvedélyeiknek nem hódolnak? — Bentham, Ensor, Miller 's Rey ugyané' vád
alól sem mentik fel ket, de a' közvélemény e' részben igazságosabb.
Hogy ez igy van bizonyosan nem a' birák érdeme mert ilyly rendszer
mellett isteni tökélylyel kellene birniok, hogy el ne vetemedjenek. Okozza
melyly mellett a' biró csupán a' törvényt
ezt 1) az esküt!'széki institutio
alkalmazza az elébe adott megállapított tényre. Angliában nem a' törvényszék kezdi 's folytatja a' büntet keresetet, hanem a' sértett fél a' feleselés
az érdekelt felek 's nem a' birák és vádoltak közt foly a' biró önszeretete
nincs az ügybe keverve 's nem ingerül fel a' törvényszéki vita közben,
nincs érdeke valamelyly kedvencz nézetét keresztülvinni 's nem is tartja
hivatásának a' társaságot megbszülni. Egyes ellenkez példák nem sokat
nyomnak ez általános igazság ellen. De a' birák, az angol nép uralkodó
hajlamát 's véleményeit ismerve
nagy kímélettel 's tisztelettel is viseltetnek az esküitek iránt, 's ha azok jeleidétében kevélyen vagy részrehajlókig viselnék magokat a' vádoltak ellenében
az esküttek csak azért
felmentenék azokat. Ezért a' birák rendesen a' legnyájasabb hangulatot
's viseletet mutatják az esküttek irányában. 2)
a' nyilvánosság és sajtószabadság hatalma melylynek rszemei eltt semmi sem marad elrejtve,
's mellynek villámai a' részrehajló
vagy lelkismeretlen vagy tudatlan
mellynek
bírót jövedelmes és tekintélyes helyérl kiméletlenül lesújtják
védelme alatt az ügyvéd teljes szabadsággal szólal fel a' bírói önkény
ellen ha fele érdeke kívánja, 's melyly a' viszszaél ügyvédet is érdemlett
bélyeggel bünteti és igy keresetétl megfosztja. A' mit a' rendszer
ellenében ekkorig ki nem vihetett ezen áldott sajtószabadság, kipótolja
nagy részben az egyesek felett gyakorlott szigorú ellenrség által.
Nem levén itt helye az egész, igen bonyolt és nehezen érthet angol
törvénykezési rendszernek részletes leírását adni, csak röviden emiitjük
meg az angol törvényszékeket. Angliának Londonban székel ftörvényszékei a' lordok házán
vagyis pairek kamaráján 's a' cancellár törvényszékén kívül, a' három westminsteri törvényszék, úgymint: a'Kingsbench,
a' Common plais
az Exchequer-court és az admiralitási törvényszék.
Némelly törvényszékek méltányosságiak (equiti-courts) mások köztörvényiek. A' köztörvény 's méltányosság tereinek ezen elkülönzése Angliában igen régi.|Equity-court foképen a' cancellár törvényszéke, melylynek
hatósága nem csupán olyly esetekre terjed
hol öszszeütközés van a'
törvény és méltányosság közt
hanem mindazokra melylyeket illetleg
nincs rendelkezés a' köztörvényben. Továbbá az Exchequer-court és
admiralitási törvényszék. E' két tér elkülönzése igen sok zavart 's önkényt
szül az angol törvénykezési rendszerben. E' zavart neveié az ujabb szokás,
miszerint egy részrl a' köztörvényi biróságok sok esetben elfogadták a'
méltányossági szabályokat más részrl a' cancellaria is jelenleg elzményekre épit, mint más biróságok, kivévén az egészen új eseteket. Köztörvényi birós4g a' többi mind, 's az Exchequer és Admiralitási t.szék is, a
menynyiben köztörvény szerint szinte itél. Mindezen biróság Londonban
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van Öszpontositva a' melyly körülmény nagyon neveli hatalmukat, 'a
kik minden fontosabb pertárgyban kénytelenek
terheli a perlekedket
Londonba utazni, 's ott ügyvédet tartani. A' westminsteri biróságok
egyszersmind els éa felebbviteli biróságok, 'a igy egész ország kénytelen
Londonba járni igazságot keresni és a' vidéken lakó attorneyk (az
ügyvédek egyik neme) kénytelenek Londonban ügyvivt tartani. A' vidéki
ügyvédek köre igen szk, mert a' londoni ügyvédek, az utazó bírákkal
együtt
megjárják az országot. A' ftörvény székek tagjai ugyanis
beutazzák az országnak köztük elosztott kerületeit
kétszer az évenkint
elforduló négy törvényszünet alatt, kisértetve egy rakás ügyvédtl, 's
az úgynevezett assisekben elnököknek. Az illetségek (competentia)
emiitett öszszezavarása végtelenül szaporítja az igazságszolgáltatás nehézségeit 's költségeit. A' pert melyly egyik törvényszék eltt elkezddött,
gyakran a' másik eltt kell folytatni, 's ismét viszszatérni az elbbihez és
változtatni irányt 's orgánumokat. Gyakori szokásban vannak a' pereknek
alsóbb törvényszéktl felsbbekbezi átszállításai a' mi szinte Öregbiti a
késedelmet költséget 's bizonytalanságot. A' fontosb perek átmehetnek
két, gyakran három felebbvitelen is. A* westminsteri ftörvényszékek
egyesülve Exchequer-ehambre nevet viselnek, melylyet jól meg kell
különböztetni az Exehequer-courttól, 's melyly a' Kingsbenchtli felébbvitelek felett ítél innét ismét a' pairek törvényszéke elébe megy a"
felebbvitel. Ugyanezen nagy törvényszékek cassatio-törvényszékek is a"
törvényszegés és formasértés eseteire. E' tekintetben különösen a'
Kingsbench gyakorolja a' fhatalmat a' köztörvényi biróságok felett, a'
caneettár pedig egyedüli szabályozója mindannak, mi az equitas körébe
tartozik.
Az angol törvénykezésrl azon hibás fogalom van többi közt
elterjedve mintha az csak igen kevés számú személyek által 's igy gazdaságosan gyakoroltatnék. Ezt könynyen elhinné, a' ki látja, hogy
Angliában csak néhány fbiró vezeti az egész igazságügyet mig Franeziaországban roppant számú els és felebbviteli bíróság van, melylyek tetején
áll a' cassatió-szék. De ezen fogalom hibás
mert a' czimzetes birákon, a'
fnökökön kívül, igen nagy számú egyén van Angliában, ki szinte birói
hatalmat gyakorol a' maga körében 's nagy fizetést húz. Igy a' cancellárnak van alcancellárja 'a egy „masier of ihe rolls" nev birósegéde, kik
szinte saját törvényszékekkel bírnak 's ítélnek
ezenkívül tizenkét más
master kik a' perek felkészítésével foglaltadnak nem említve az igen
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nagy segédszemélyzetet.
A' rendes bíróságokon kivül vannak Angliában kivételes vagy rendkívüli
biróságok. Amazok egész országra 'a annak minden lakosára tartoznak,
ezek a' személyek bizonyos osztályára, vagy bizonyos helyre 'a tárgyra
vannak szorítva. Ez utóbbiak ismét igen sokfélék, a' mi ismét neveli az
az egész rendszer bonyoltságát 'a öazszeütközéaekre ad alkalmat. A
egyházi, katonai, tengeri törvényszékek az egyetemek 'a egyéb testületek
bíróságai a' személyek bizonyos osztályára tartoznak
a' marscMaH-sea
a' három grófság 'a néraelyly városok törvényszékei
bizonyos helyre a'
•

,

;

;

vadászati

,

lelkismrrcl

i

(adósságok felfedezéséi tárgyaló)

'sat.

székek bizonyos egyes tárgyakra.
Még egy elosztása az angol törvényszékeknek, eljárásaik
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hitelességétl vétetik. E' tekintetben némelyly törvényszékek „courts of
record", melylyeknek végzései 's eljárásai pergamentekercsekre iratnak,
eltétetnek 's teljes hitelességgel birnak, mások „nem-record" törvényszékek, melylyek hitelessége megtámadható. E' különbség eredete szinte
nem a' józan észben alapúi , hanem történeti eredet. Amazok, Blackstone
szerint, eredetileg királyi törvényszékek, ezek magánosokéi ; azonban
most már olyly törvényszékek sem record-törvényszékek, melylyek tagjait
a' király nevezi
p. o. a' magas admiralitási 's a' két egyházi felebbviteli
,

,

törvényszékek.

Egyébbiránt Angliában a' ténykérdés télett mind polgári mind büntet
perekben , rendszerint (mert kivételek vannak) esküttszék itél. Az esküttrendes és kivételes (special-jury) melyly utóbbi ujabb
szék kétféle
találmány 's rendkivüli esetekre alakúi, amaz ismét nagy (grand-jury) és
kis-jury, vagyis vádoló és ítél, melyly utóbbit lehet ismét szorosb értelemben
rendes jurynek nevezni. A' nagy-jury itél büntet esetekben a' vád alá
vétel fölött, (ezért szerették némelyly a' szavakkal játszani szeret elmés
emberek megyei közgyléseinket a' nemes emberek vád alá vételére nézve
grand-jurynek nevezni) a' rendes jury pedig a' ténykérdések felett még
polgári ügyekben is. A' special-jury pedig hibás szerkezeténél fogva, csak
viszszaélés's birói önkény eszköze, (lásd Esküttszékek).
Az esküttszékek
alkalmazása, a' különféle törvényszékek természetéhez képest, különböz. A'
békebirák kistörvényszékein ( úgynevezett pety sessions) 's egyéb alárendelt,
apró adóssági, rendri 'sat. biróságoknál nem alkalmaztatnak ; a' békebiráknak évenkint négyszer tartott nagyobb ülésein (quarter sessions)
csak els folyamodási ügyeknél
a' Kingsbench, Common pleas ftörvényszékeknél ugyszinte az Exchequer- és Admiralitás törvényszékénél,
midn ezek köztörvényüeg 's nem niéltányosságilag ítélnek esküttszék
alkalmaztatik olyly ténykérdésekre nézve, melylyek nem az eljárást illetik,
hanem a' dolog érdemét 's lényegét de itt ismét némi kivételekkel az
equítási törvényszékek 's a' pairek törvényszéke ez utóbbi t. i. csak akkor,
ha büntet perekben itél mert polgári perekben csak jogkérdések tartoznak elébe,
mindig élnek az esküttszékek szolgálatával.
A' westminsteri három ftörvényszék bírái, mint említve volt, évenként kétszer úgynevezett „circuitra" mennek törvényt ülni
vagyis
assiseket tartani. Az éjszaki megyékben azonban csak egyszer, némelyly
kerületben háromszor végre Londonban és Middlesex grófságban nyolczszor is tartatnak assiseket évenkint
hol mindazon ügyeket végkép
befejezik
melylyek a' westminsteri törvényszékek 's a' békebirák és
coronerek vidéki törvényszékei által elkészíttettek
egyszersmind a'
börtönöket is kiürítik azaz a' büntet ügyeket elitélik. Ezen assisek
alkalmával gyl öszsze a' vádoló vagy nagy-jury
's folytattatnak az
itél vagyis rendes jury eltt a' büntet 's polgári per viták. Egész
Anglia hat ilylyen circuitra van osztva, a' fbirák száma pedig 12 levén,
egyegy kerületet rendszerint kett látogat meg. Az assisek két osztályban
Ítélnek egyik eltt a' büntet másik eltt a' polgári perek folynak , 's
mindegyikben csak egyes biró ül kivévén ha néha öszsze tetszik jniök.
,
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;
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A' polgári osztály neve: „nisi prius oldal (( az idézési formula els szavaitól,
a' büntet osztályé pedig korona-oldal (crownside).
A' sheriff vagy
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mindenkor jelen kell lenni az assiscknél 's egy csoport clevk
egyéb segédhivatalnok (eszi a' mellékes szolgálatot.
Fontos közigazgatási 's egyszersmind bíráskodó személyek Angliában

alsheriífnek
éé

,

men

eancellár által felhatalmazott 's elmozdítható, és sok százra
kis
békebirák (jnstices óf the peace), kik kétféle gyléseket tartanak
üléseket (petty sessions) és évnegyedes Üléseket (quarter-sessions). Fontosabb tárgyakat rendesen az ássisek elébe utasitnak. A' kis ülésekben apró
pereket, rendri kihágásokat 'sat. Ítélnek
a' quarter-sessiókban pedig
többen jvén öszsze ugyanazon megyébl (legalább 2
de ollykor
ha
buzgók a' szomszédok, 20 30»an is), a' kisülésektl átvitt ügyeket
felebbezés utján 's némelyly fontosabbakat. 11a sok a' dolog, több osztályba
mennek szét. Nem levén meghatározva sem a" bírák száma sem az egész

a'

,

,

,

,

—

,

eljárás,

gyakran ugyanazok vesznek részt

a'

felebbezett ítélet vizsgála-

tában, kik kisülésbei\ az Ítéletet hozták.
18o4-ik év júliusa óta London város 's Middlesex, Essex, Kent és
Suny grófságok szomszéd részei számára Londonban középponti büntet
törvényszék állíttatott, melyly állhat a' londoni lordmajorból, a'cancellára' Kingsbench
Exchequer, Court és Common-Pleas
bankrupt-törvényszék elnöke, 's két más birájából London
városa aldermenjeibl és seheriffjéböl 'sat. és évenként legalább tizenkét
Van ezenkívül saját assise London számára és pedig
ülést tart.
polgári ügyekre nézve, valamelyly ftörvényszéki elnök vagy bíró elnöklete
alatt, minden terminus alatt hetenkint egyszer néhány óráig, terminus
után pedig folytonosan az ügyek bevégzéséig a' Guildh a Uhun büntet
ügyekre nézve pedig évenkint nyolczszor Old-Bayleyhen hol a' londoni
lordmaior, aldermanek, reeorder, eoinmon-serjeant "s két westminsteri
fbírónak kellene az assist vezetni, de rendszerint csak a' reeorder és eotnMindkett
monserjeant vezetik azt, két külön osztályban is, ha szükséges.
az els az aldermenek a' másik a' községi
jogtudós városi hivatalnok
Londoni békebirák a* maior és aldermenek "s
tanács által választva.
quarter-sessióik évenkint nyolczszor tartatnak. Vásárok alatt tartatik
hol a' vásári felfigyel
a' „Piepowder-court" (poroslábú törvényszék)
(stewart) itél a' jog 's kereskedkbl álló esküttszék a' ténykérdés feleit.
Külön törvényszékek Londonban, melylyeknek köre azonban egész
országra kiterjed az „insolrent-eotirl", mely Ívnek bírái ..eommissioncer"
czimmel a' király által neveztetnek; az „Exeise-board-', melyly az adókérdésekben igen terjedt hatósággal itél és szinte a' király által kinevezett
néhány biztosból áll 'sat. Törvényszékek pedig melylyeknek hatósága
a' megyei scheriffek esekélv
csak bizonyos helyekre 's tárgyakra terjed
kör törvényszékei a' megyei bukottak törvényszékei Insohent-courts)
melylyeket a' középponti insoh ent-eourt tartat a' hol szükségesek a"
martiális törvényszékek, melylyek csak egyes esetekre állíttatnak öszsze,
a'„Courtsof severs'% melyly a' folyóvizekre vonatkozó perkérdéseket ítéli
a' cornwalli ónbányászok számára fenálló „Stannary-court" a' cambridgei
és oxfordi egyetemek, a' londoni orvoscollegium 'a bérkoonsok saját
a' „Oourt of Hustings"
törvényszékei
a' londoni kis rendri székek
Londonban, melylyet a' lordmaior, reeorder 's kél seheritf tart a' lord
maior törvényszéke, a' scheriffek törvényszéke, nielylv éktl ft',,1 ÍÜStíngS 4 ra

vagy pecsétrbl,
hiráiból,
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aldermanekból 'a községi
Chamberlains-court.

az

lelkiismereti törvényszék,

tanácsosokból

álló

a'

Egyházi ügyekben a' király által világi \s papi lordokból kinevezett
biztosokból álló törvényszék itél kik közt azonban mindig van egy két
westminsteri biró. A' felebbvitel innét egy másik bizottmányhoz megy
(commission ot' review) melylyet ismét a' király nevez. Végre, ha a' király
maga egyik a' felek közöl, ekkor az öszszes püspökök jnek öszsze (hig'h
chambre of convocation) 's mintegy parlamentet képeznek. A' canterburyi
érseki megye 's alatta lev 21 püspöki megye feletti illetékes hatósá^o-al
itél az „Arches Court'* melyly a' Doctors-Commonsban tarja üléseit ; e
törvényszékhez vitetnek felébb a' canterburyi megyebeli püspöki 's egyéb
kisebb egyházi törvényszékek Ítéletei
eltte pedig szinte kezdetnek 's
folynak mindennem egyházi perek , kivévén a' végrendeletieket
mik
,

;

,

„Prerogativ-court" egy másik egyházi törvényszék kizárólag
itél. Ezenkivül vannak a' püspökök Consistory-courtjai, 's az archidiaconok
törvényszékei 's némelyly a' rendes hatóság alul kivett eklézsiák külön
törvényszékei (Courts of peculiars.)
Az ügyvédekrl kiknek Angliában is, mint Francziaországban, két
fneme van, u. m. az Áttörnél/ (procurenr) és a' Barrister vagy Adiwcate
(Advocat) 1. ügyvédek.
Kitetszik a' mondottakból, hogy törvényszéki szerkezetet tanulni nem
kell Angliába menni. Csak e' fajnak si szokásaihoz! makacs ragaszkodásából magyarázható, hogy a' sokszázados tömkeleget anynyi aggodalom,
költség, boszúság forrását, mai napig fentartja 's csak cseppenkint alkalmazza a' szükséges törvényhozási orvosságot. Csak a' nyilvánosság,
's a" polgári
szólás- és irásszabadság
ügyekben is féltékenyen rzött
esküttszéki institutió maradjon sértetlenül
a' többivel keveset gondol.
Azonban legújabb idben Anglia is rátért a reformok útára, melylyen
haladni fog a' tökély felé. V nagy néptömeg valódi érdekei felli józan
elméletek új rendszerre vezetnek
'a ezeknek uralma
bár az angolnak
természetében fekv óvatossággal
folyton halad az egyedárusságok és
egyébjogtalanságoklerontása felé, mely Iveket az érdekeltek önzése., társasági
rendnek" szeret nevezni. Az angol törvényhozás sokban módosult kezd
már hozni általános törvényeket , \s kezdi érezni a' fenálló anomáliák
képtelenségét
a' büntet-törvényekben már is sok javítás történt , a'
special-jury
ezen veszélyos fattyú-kinövése a' legdicsbb institutiónak,
felett a'
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módosíttatott, többnemü viszszaélés, huzavona korlátoztatott 'sat. Bentham
szelleme a' halhatatlan áttöri lassankint a' nemzeti elítéletek ködéit , 's
az,, Art of packing" a' hoszszú parókákkal együtt sírba száll.
T. L.
,

,

—

Anhalt. Éjszaki Németországnak egy fejedelmi ház három ága között
felosztott részecskéje. Öszszes kiterjedése 48
mf. Az országocska
nagyobbik része egészen porosz földtl van körülvéve a' kisebbik rész
Hannovera
Braunschweig és Poroszország között fekszik. Öszszes
lakossága mintegy 150,000 ember.
A' kis fejedelemség az anhalti fejedelmi ház három ága között három
külön álladalmacskára van osztva. Legidsebb ág az Anhalt- Dessaui
közép az Anhalt-Bernburgi legifjabb az Anhalt -Köthe ni. 1570-ben az
egész fejedelemség egyesülve volt Joachim Emészt alatt, de ennek fiai

Q

,

,

,

Ansehütz.
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Antal Kel. Tódor.

megegyeztek 1603-ban egymás között a' fejedelemség felosztása iránt,
meh 'Ívnek kivitele ugyan az annál uralkodott testvéri egyetértés tekintetébl ércfokes, de minte'kis ország jelenlegi eldaraboltságának kútforrása,
sajnálandó. 1815-ben az anhalti fejedelmek a' német szövetség tagjaivá
belügyeikre nézve fontos az 1653-ban kötött örökség—egyesítési
lettek
szerzdés ez által senioratus alapíttatott, menynyiben a' fejedelmi ház
legidsb tagja az öszszes fejedelmi házat illet ügyeket intézi, mi okból
külön senioratusi jószágok jeleitettek ki, melylyek azonban már 1669-ben
felosztatának, 's a' seniornak azok helyett pénz rendeltetek. Jelenleg a'
kaiként herczeg senior, mi azonban a' háznak csak uralkodó tagja lehet.
Az anhalti enrlare- (más országok földje közepette fekv terület)
ügy sokképen kimutatta, menynyi nehézség fekszik a' német viszonyokban
az új álladalmi szükségekkel és népszer egyesüléssel szemben. Midn
1818-ban Poroszország, a' tartományai közötti közbens vámokat eltörlé
és azok helyett magasabb határvámokat hozott be e* viszony sokképen
terhelvé vált a' Poroszországtól bezárt álladahnakra nézve, valamint
másfell ezek sokképen károsították a' porosz rendszert. Poroszország
tartozott az enclave-okra nézve a' szabad átvitelt megengedni, de ez sok
ellenrködési és korlátoló rendszabályt teve szükségessé. Ezek sem
gátolhatták meg
hogy ezen átvitel viszszaéléssé ne fajuljon és az
:

;

,

,

,

enclave-ok nagyszer esempészet rakhelyeivé ne váljanak Poroszországellenében, mi ugyan az anhalti alattvalóknak sok hasznot hajtott, de a*
hatalmas szomszéd- és az anhalti kormánynak sok zavart szerzett , mi
csak az anhalti herczegségnek 1828-ban a' porosz vámszövetségbe

—

történt beállásával szüntettetett meg.
R. E.
miivészcsalád Németországon. Legnevezetesb tagja
Ansehütz ;
Henrik , ki 1787-ben született, Grimmában 's Lipcsében tanult azután

kitn

:

,

színpadra lépvén, legelször Bambergben, késbb 1814-tl 21-ig Breslauban játszott jelenleg a' bécsi udv. szinház egyik legjelesb tagja 's
rendezje. Neje Emília 's gyermekei közöl Augusta ugyanazon színpad
,

,

— h.

kedvelt tagjai.

,

Antal Kelemen Tódor, szász

király, szül. 1755. dec. 27-én, meghalt
eredetileg papi pályára volt szánva, életének legnagyobb
státusügytl távol töltötte, egyedül zenével és genealó-

1836. jun. 6-án,

részét minden
giával, kedvencz tudományával, 's vallással foglalkozva. Testvérének,
Friedrich Augusl-wxk halála után 1827. máj. 5-én trónra lépett. Szivjósaga

's a' szigorú udvari etiquettc mellzése azonnal népszervé tevék, de a'
politikában nem volt hajlandó czélszerü változtatásokra^ míg ls;J<>. erre
nem kényszerité. Ekkor azonban öcscsét, II. Friedrich Augustot oorregensé

vévén, alatta nyerte Szászország uj alkotmányát ós ezzel kapcsolatban
nevezetes törvényeit és átalakulását. Az sz király buzgó hévvel
ölelt minden rendszabályt, tnelylyet népei boldogságára hasznosnak ltt,
miért is kevéssel halála eltt, Nl-ik születésnapján rögtönzött népüunepélylyel tiszteltetett meg legszebb bizonyságául, milyly hálásan ismerte
el a' nép erényeit, és milyly forrón viszonozza szeretettel a' .szeretetet.
Két izben lépett házasságra, elször Mária sardiniai hgnvel, ki meghalt
1782., másodszoi Mária Theréiiáeal, 11. Leopold császár leányával) ki
meghalt 1827. - V.

lev

,

Antilopé.
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Antwerpen.

Antilope a' kérdz emlsállatok igen szép neme, melyly a' rokon
kecskétl szakálltalan áll a' juhoktól nem szegletes szarv által külön9 hüvelyknyi
bözik. Testük karcsú, szarvashoz hasonló, nagyságuk a' 8
magas törpe antilopetól 5 6 láb magasságig változik. Békés, társas,
felénkés gyors állatok. Éjszaki Amerikában, Ázsiában, de fleg déli
Afrikában laknak. Európában csak a' zerge találtatik közülök. A'
gazellát antilope dorcas név alatt már a' régiek is ösmerték. Húsok
ehet. Olyly számosak hogy a' capi gyarmat belsejében ezerekbl álló
nyájak legelésznek, 's éhségtl zetve, a' földeket ellepik. Most már 65
ismertetik
osztályozásuk körül nagy érdemük van Lichtenstein,
fáj
Hamilton Smith, Smith Endre, Hardvvycke 's egyéb utazóknak. Különösen feltnk a' zerge; a' saiga déli Oroszországban, a' gazella, a'
h.
capi elenn, a' gnu Afrikában, a' tsikarra és nylgau Ázsiában.
Antomniarchi (Francesco) Napóleon orvosa Sz. Helénában. 1812. óta
Florenzben a' Sta-Maria kórháznál professor. 1818. Fesch bibornok által
Napóleon anyjának nevében biratott rá, hogy Sz. Helénába menjen és
Napóleonnak orvosi segélyt nyújtson. 1819. sept. 13-án tette els látogatását a' császárnál, kitl gyanakodva fogadtatott, késbb azonban teljes
bizodalmát nyerte meg. Napóleon halála után, ki neki végrendeletében
100,000 ft. hagyott, Parisba ment hol a' „Les derniers moments de
Napóleon" sokat olvasott munkát irta. A' lengyel forradalomkor Varsóba
utazott, hol az orvosi intézetek vezetésével bízatott meg. 1831. Parisba
viszszatért. Megholt 1838. St- Jago- de- Gubában.
Szerény és igénytelen férfi Napóleon emléke iránt nagy kegyelettel viseltetett 's annak
végperczeiben levett gypsz-arczképét legfbb kincséül tekinté.
V.
,

—

—
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—
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Anthropologia

1.

embertan.

—

hasonnev belgiumi tartomány fhelye.
Az
1833-iki franczia forradalom után kiütött belga fölkelés által csatoltatott
Belgium' sorsához. Midn a' belga forradalmi párt a' várost hatalmába
kerité
Chassé (1. e' név alatt) tábornok 's fparancsnok a' fellegvárba
vonult. A' fegyverszünet megtörése miatt felboszankodván , october 27-én
1830. hét óráig löveté a' várost, miáltal a' nagy raktár harmincz más
házzal 's a' fegyvertárral együtt fenékig leégett. Hasonló szerencsétlenség
fenyegette a' várost 1832-ben midn Frank- és Angolhon az 1831-diki
novemberhó 15-kén kötött egyezkedés 24-dik czikke következtében a'
mintegy 5000 hollanditól megszállott fellegvár átadásának erszakos
eszközlésére egyesültek, 's 50,000 emberbl álló franczia hadsereg
Gerard marsai alatt Belgiumban megjelent. A' fellegvár 's a' tle függ
ersségek megszállását a' Schelde két partján Haxo tábornok vezeté.
November 29. 's 30-ikának éjjelén a' víárkok megnyittattak. Chassé
tábornokot kétszer szólitá fel a' fellegvár feladására , de süker nélkül.
ugy is nyilatkozott, hogy ha a' francziák a' város ersségeit különösen
fort-montebellót használandják a' fellegvár ostromlására
a' várost
neutrálnak nem tekinti 's nem kimélendi. Minthogy azonban a' francziák
a' küls ersítéseket nem ismerek el a' városhoz tartozóknak, 's a' támadás
innen sokkal könynyebb volt, mint ellenkez oldalról
clhatározák a'
fellegvárat a' montebellói ersségrl ldözni, Chassé tábornokot pedig a'
város ldöztetcsétl azon fenyegetés által rettenteni el, hogy minden
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okozott kárt Holland fízetend meg. Részint vigyázatlanságból, részint
azért, mivel az álgyutelepeknek a' laza földön nem volt biztos alapúk,
sok golyó és bomba hullott a' franezia telepekbl a' városba miáltal
,

nemcsak több ház

sérült

meg hanem

tz

francziák legiszonyúbb

emberélet

,

közt

fellegvárig

a'

veszett

is

nyomultak

,

el.

Miután

a"

dec. 14-én az

egészen szét rombolt Sz. Lrinez ersséget bevették 's a' fellegvárt
romboló álgyuikkal majdnem romokba dönték Cliassé dec. 23-án estve
10 és 11 óra között megadta magát, mire a' francziák 24-dikén a
fellegvárat megszállották.
Az antwerpi fellegvár ostroma az ujabb kor
nevezetesb ostromai közé számittatik
a'
magyar háború azonban
1848— 49-ben még bámulatosb erfeszitések példáit mutatá.
B.
Apanage : az uralkodó családok utóbbszülötteinek az elsszülöttségi
javakból kimért ellátás, melylybl állapotukhoz képest elélhessenek.
A'
szót némelyly franezia jogászok, részint a' latin „panis" szóból, részint e'
barbárlatin kifejezésbl „appanare"
élelemmel ellátni)
(kenyérrel
származtatják; mások ellenben azt gyanítják, hogy ,,a' pennis" szóból
lett elbb apen na ge
utóbb apenage, mert szerinte az „apanage" azon
tollazat és eszköz melylyel az atyai ház fészkébl kikerült fiatal furak
,

?

—

;

—

—

,

,

,

,

szárnyaikra keltek, szerencséjüket megkísérteni. Ez utóbbi származtatás
öszszeillik a' valósággal, mint az elbbi, miután csak mégis ers
föltenni, hogy 200 milliónyi vagyon, menynyi az Orleansok régi apanage-a
volt, vagy évenkinti 3 millió jövedelem menynyivel a' császárság her-

jobban

czegei birtak,

vagy 40

— 50

,

milliónyi

tke, minvel Nemours

ingatlan

herczeg apanage-a volt indítványozva, kelljen ahhoz, miszerint egy
herczeg és családja kenyérrel 's hússal el legyen látva.
Magának az intézménynek eredete azon véleményben gyökerezett,
hogy a' fejedelmek, országaikat családörökség czimén túrják. Fejleménye
pedig Duelerc szerint Francziaországban, rövid vázlatban ez volt a'
francziák két els uralkodó házának gyermekei atyjaik halála után, az
egész országterületet fölosztották egymás között ugy anynyira, hogy
453 év alatt az ország 8 ízben osztályoztatott el meg anynyi kis királyságra.
A' trónra jutott Capet Hugó változtatni akart e' diriboló
rendszeren 's fölállította családjában a' koronának elsszülöttségi öröklését. De az akkori örökségi jogfogalmaknak kényszerült anynyiban mégis
engedni hogy utóbbszülött gyermekeinek egy két tartományt juttatott
osztályba, az elsszülöttnek a' leendett királynak, fólsége alatt, de a"
melyly csak névszerinti maradt.
így az apanage pusztán az örökösök
közti egyezmény volt 's ez elv mind IX. Károly, mind XIV. Lajos
által világosan van kifejezve azon rendeletekben, mellyekben amaz az anjoui,
emez pedig az orleansi herczegek apanageait alapítják meg.
Az ilyly
apanage a' francziáknál panagium néven is neveztetett.
Németországon
Pfizer szerint
ez intézmény a' fnemesség által
képeztetett ki. Midn t. i. a' német herczegeknek és uraknak sikerült az,
no gy a' fólség némelyly jogait, mik eredetileg csupán a' csáaxárok által
adott hivatalok hatásköréhez tartoztak, családjaikban megörökíthették
és a' magántulajdon egy nemévé változtathatták
ezen viszony természetes következéséül állították föl, hogy az azon fólségi jogok gyakorlatának alávetett országokra nézve is a' magánjog tételei- S 3veihei
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alkalmaztatták az Öröklést. Az ílyly országokat önkényieg fölosztogatták.
az így folyton zött fólosztá soknak mielbb az lön eredménye, hooy
az apró tulajdonosoknak illend eltartásuk többé ki nem telt bellök.
Ez elszegényedés egyfell és növeked tekintélye azoknak másfell, kiknél
az eset hasonló fólosztásokat nem idézett el vagy kiknél az örökösödés
rendé az örökségeket ismét egyesitette, tüntették föl annak szükségét,
hogy az országok föl ne daraboltassanak.
E' szükség érzetében különféle
módokon intézkedtek. Majd szerzdésileg egyesitették többen birtokaikat
olylyformán hogy az egyiknek halála után a' másik örököljön
majd
az apa, fiainak beleegyeztével végrendelkezett a' javak föloszthatlansága
iránt 'sat. Aztán a' kormány joga is csak egynek adatott által 's az
utóbbszülöttek majd egy majd más módon láttattak el. Ez ellátás a' házi
törvényekben deputatumnak ,pensiónak, herczegi, grófi tartásnak neveztetett, mig a' 17-ik században a' franczia apanage szó vétetett szokásba.
Az ellátás mértéke többnyire háztörvényileg lett megállapítva az apanage
örökség volt 's csak a' magszakadás után esett viszsza az uralkodóra.
Szokatlanabb volt az hogy az apanage csak a' személyhez lett volna
kötve 's hogy minden jogosítottnak , halála után viszszaszálló
saját
apanage adatott volna.
Duclerc szerint Francziaországban az apanagei intézmény törvénytelen
volt mert az ország javaiból el nem idegeníthet részeket idegenitett el,
's mert az akkor fönállott hbérjogot is sértette. Politikailag is helytelen,
st veszélyes volt mert még az els uralkodó házak idejében az
apanage-ok fölfüggesztették az ország egységét, ugyanazok a' capetingek
óta lehetlenné tették azt a' mint nem ritka eset is volt hogy a' király
az apanageos rokonokkal nem mérkzhetett. Minde'mellett ez intézményt
a' szokás szentesitette, a' hallgatag közbeleegyezés
törvényesítette 's
mert e' jogot senki sem tagadta a' jog létezett is; és a' királyok, minden
keser leczke daczára is, ugy vélekedtek, mintha az apanageos herczegek
védi voltak volna a' trónnak a' bárók nagy hatalma ellenében.
A' forradalom azonban 1789-ki aug. 4-én a' hbériséget ebbe értve
az apanageokat is, eltörlötte. 1790-ben a' nemzeti gylés világosan
szüntette meg a' régibb apanageokat, eltiltván, hogy jövre földbirtokban
alapitathassanak ; a' régi apanageok helyett a' herczegeknek azontúlra a'
nemzeti kincstárból tartáspénz (Rentes-apanagérs) rendeltetett ki 1792.
ez is megtagadtatott „tekintvén, hogy a' gylés többé nem ismer franczia
herczegeket."
1814-ben ellenben XVOT. Lajos rendeletet adott ki,
melylynél fogva az orleansi herczegnek viszszabocsáttattak birtokába a'
Palais-Royal és javai mik el nem adattak. Lajos e' szerint motu proprio,
önkényieg rontotta meg a' törvényt, melyly az érdeklett jószágokat közjavaknak nyilvánította, 's mikrl ennélfogva csak törvényhozási hatalom
intézkedhetett. Azonban Lajos tartván az orleansi háztól, vonakodott
ebbeli rendeletét törvényesíttetni, hogy ekkép az Orleansok , kegyelmétl
függetegek maradjanak.
Csak X. Károlytól nyerte meg az orleansi
család feje azon törvény indítványát, hogy ,,az orleansi ágnak viszszaadott javak az 1814-ki rendeletek végrehajtásául mint a' XIV. Lajos
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maradékai számára alapított apanagehoz
tartozók ugyan ezen czím alatt 's föltételek mellett az orleansi ág fejének
9 *
által a' testvére és
,

annak

fer.fi

\]>;iin

birtokában

maradnak egész

.V

|

Férfiág

kihalásáig,

a*

inclyly esetben az

áUadalomra száHandanak viszsza. így, mint Duclerc irja, az apanage a'
civillistához csatolva, ennek útlevele mellett, mint a' királyi szállitvány
esenmáriija (eontrebandcja) a' törvénybe bejutott. E' törvény megszavaza' restauratio alatt az orleanstatott. Rá szavazott Foy tábornok is, mert
párthoz tartozott. Rá szavazott a' bourgeoisie és szabadelv ellenzék,
pénztára. De e' törvény kiáltókig
inert akkor a' Palais-Royalban volt
sértette meg az uj jog' uralmát. Az apanage, mint hbéri intézmény,
bántotta a' társadalmi polgári és politikai egyenlséget — sértette a'
birtokok fölosztásának elvét, némelyly kiváltságolt egyéneknek veszélyes
;

,

hatalmat adott; és tben sebhette a' chartát, melyly az elsszülöttségi
jogot csak egyetlen esetben, a' trón öröklésében, ismerte el.
'S mégis
Lajos-Fülöp ismételve kisértette meg, hogy Nemours herczeg számára a'
rambouilletti, sénonchesi, eháteauneufi és montecauti uradalmakat apanageul rendelje ki a' nemzet. Tudjuk, hogy szándéka nem sikerült, tudjuk,
hogy szádéka nagy vihart támasztott a' sajtóban is hol kivált Cormenin
volt fáradhatlan éles röpirataival hiúsítani meg a' királyi tervet, 's olyly
eredménynyel, miszerint Duclerc szerint „hála istennek, a' forradalomnak
és Cormeninnek, Francziaországban az apanage szónak már csak históriai
értelme van !"
Pfizer szerint is ellenkezett Lajos-Fülöpnek dotatiói
törekvése a' Francziaországban ekkor már két forradalom által szentesitett
népfolség elvével, minthogy az apanageok a' család-álladalom rendszerére
emlékeztetnek melylyben az egész ország mint egy család fölosztható
öröksége tekintetik, 's hol az egyik tagnak javára a' többi tagok az
ország rovására elégíttetnek ki. Pfizer szerint a" polgárkirályság eszméjéhez valamint az általános egyenlség igényéhez is sokkal inkább fogott
mint egyilleni, hogy az álladalom feje, házi és polgári viszonyaiban
szer polgár, maga gondoskodott volna hozzátartozandóiról semhogy
ezeknek ellátásával az álladalmi kincstárt törekedett terhelni.
Németországon az apanageok ('s most márigy neveztetnek az uralkodó
házak herczegeinek az álladalmi pénztárból kirendelt jövedelmek is) ugy
tekintetnek mint pótléka
osztályrészének,
utóbbszi'dött" örökségi
az
melylyet az elsszülött jövedelmeinek szaporodtával jogosan és méltányosan szinte szapororittatni lehet követelni mellvet az elsszülöttnek
rósz gazdálkodásból származott csdje esetében., mint folyó tartozást
a'
esdtömegen meg lehet venni.
Ott tehát, hol a" civillistának behozatalával az uralkodó család minden tagjainak részére szolgált kamara- és
hitrebizott javak az .'diadalomra mentek át az apanage égypnesej) azon
követelés melylyet az utóbbszülöttek azeltt a' hitrebizottság birtokosától igényelhettek. Azért szerzett jogon alapszik az álladalonmak azon
terí\e, hogy ez apaganeok fizetését átvállalja. Meri ámbár jogosítottnak
vétessék is föl az álladalom arra, hogj fC jövendbeli maradékoknak
valamelyly fidciconmnssiun által alapított jogait kereken eltörülje, de a'
már él utódokkal ezt tennie a* törvényhozási igazság elveivel ellenkezni k
A' hol ellenben a civillisták behozatalánál semmi olyl\ családi birtok nem
szál) az állodaloinra, melyl\ él családtagoknak magánjogi követeléseidre
adna a,' státus ellpnében igényekéi ott magából az Álladalmi hntalpmnaV
örökségi birtokából semmi joga sem támad az uralkodó család tagjainnk

—

,

,

—

,

,

,

,

,

—

,

,

.

Appel,

133

Appenzell.

hogy kik közülük uralkodásra nem jutnak

is, önálló részt igényelhessenek
státusjövedelmekbl. Ilyly álladalomban jog és természeti méltányosság
hogy az uralkodóra magára bizassék.
szerint semmi sem áll ellen
miként gondoskodik családja huzzátartozandóiról. Ellenben politikai okok
igen is tanácsolhatják, hogj az uralkodónak civillistája mellett az uralkodó
ház többi tagjainak is külön tartás rendeltessék, azonban, mivel korunkban a' népnek becsülete és fejedelmeik méltósága nem azon költekezésti
függ, melylyet az uralkodó ház tagjai az ország rovására znek, azért ama
politikai okokat csak a' valóságos közérdekekbl kell meríteni. Ilylyen
például, hogy miután az alkotmányos monarchiákban az uralkodóház
tagjai többnyire szavazattal is birna'k az ország rendéi között tehát a
nekik az ország kincstárából biztosítót! illend eltartás arra szolgálhat,
hogy az álladalom fejének irányában kell függetlenséggel bírjanak.
Most Angliában és Németországon szokássá vált az apanageokat a'
státus pénztárából adni ki. Ennek azonban az uj rendszer mellett az
elbbihez képest nem nagy elnye van. Mert akkor az egyszer kiszabott
apanage szaporitatlanul szolgált mindnyája örökösöknek, mig most
mindegyik berezeg, rendszerint az uralkodóhozi rokonságának közelségéhez képest kimért apanaget kap, melylyben a' berezegek házasodására
mintegy ösztöndíj tétetik ki, 's ig\ az apanageok szaporodása, kivált ha
öszszegök is határozatlan, a' végetlenig emelkedhetik.
Cs. F.
Appel (Kapocsányi) Károly Magyarország Iegjelesb gazdáinak egyike,

a'
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,

,
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szül.

Würtenbergben

Hunyady

Ludwigsbnrgban

1773. febr. hó 25-ikén. Gróf
József, ki lótenyésztési és birkanemesitési törekvéseirl már
,

,

ismeretes hazafi volt németországi utazásában találta fel magának e"
kincset ki neki gazdatiszte, 's végre legbensbb barátja lett. Appel, ki
egy stuttgardi nevel intézetben nyerte els kiképzését, Magyarországra
jvén itt puszta nagy tért talált, mellyen fáradhatlan munkásságát
kifejthet. Gróf liunyadyén kivül más uradalmaknál is mködött, jelesen
gr. Eszterházy Mihály és Károlynál 181 9-tl haláláig, herczeg Eszterházynál 1825— 1829-ig, herczeg Grassalkoviclmál 1822-tl 1828-ig. A'
gazdasági és konnánvzási organisatio, a' termelés emelése 's a' birkanemesítés különösen reá volt bízva és valóban az általa szaporítva
,

,

,

,

producált gvapjumenvnyiség minségre nézve a' legfinomabb sléziai
gyapjúval versenyez. Gazdasági érdemeit I. Ferencz király 1822-ben
nemességgel jutalmazta, czimerébe ló- és kosfejet méhet és tölgylevelet,
szorgalom 's állhatatosság jeleit igtatván. A' würtembergi király 1833-ban
di-zjellel ruházta fel, több külf. gazd. egylet tagjává választotta. Megh.
1839. jan. Ö-kán, 's elhunyt benne a' legkitnbb hazai gazdák egyike,
ki nem csak a' gr. Iíunyadyféle 's egyéb reá bizott uradalmak különösen
a' szép Urwény
de egész hazánk gazdaságára nagyban hatott. Három fia
,

,

,

—

nyomain jár.
h.
Appenzell (Abbatis cella)a'helv szövetség 13-ik cantona, 8 2/5 négysz.
mérföldnyi kiterjedés, 51,000 lakossal. Részei Ausserrhoden, a' nagyobb
:

F

helye Appennevezetesb helyei Huntwyl^Herisau, Trogen és Gais, a' híres savógyógyhely. A' lakosok ffoglalkozása havasi gazdaság 's a' reformált
részben kiterjedt kézmipar.
Ausserrhoden és Innerrhoden két külön

és reformált
zell;

rész, és Jnnerrhoden

,

cath.
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státuska,
kezelnek,

melylyek otthon
a'

szövetségi

egymástól függetlenül

alkotmányoznak és

gylésen pedig együtt egy szavazattal

birnak.

—

Innerrhoden alkotmánya 1829-ben, Ausserrhodené 1834-ben volt átnézve,
melyly alkalommal azonban a' régi, si, sok tekintetben hibás és ügyetlen
Ezen alkotmányok szerint
tormák lényegesen nem változtak.
Tnnerrhodenben csak catholicusok Ausserrhodenben csak reformáltak
bírhatnak polgári joggal, 's hogy idegen ember c' jogot megnyerhesse,
5 évig kell a' cantonban laknia. A' 18 évet meghaladott becsületes és
fegyvertfogható polgárok öszszessége gyakorolja a' legfbb hatalmat.
Az alkotmányok czikkei addig érvényesek mig e' községnek máskép
nem fog tetszeni, 's a' felsségnek ugy mit egyes polgárnak joga
gyakorló
népfölségct
van azokban módosításokat javasolni. A
sgyülés után legfbb státushatalom a' nagytanács melylynek ülései
az egyes
nem nyilvánosok 's melly a' választott tisztviselkbl
Rodcn-ek, községek tanácsosaiból és az appenzelli anyaegyház gazdájából áll. A' kistanács, melyly mindenik Rhode tisztviseli- 's választott
kistanácstagjaiból (Kleinráthe) áll, három osztályra oszlik, melylyek
Wochenrath 's melylyek els folyamodásilag biráskodnak polgári
neve
és büntet ügyekben ugyszinte intézkednek a' házassági engedelemadás
felett 's bírói szemléket tartanak. Minden Ítélet négy felebbvitelen mehet
keresztül a' birák számának egész 25-ig nevelése által, kik a' felebbvitel
fokozatához képest nagyobb nagyobb számmal, nagy- és kistanácsi tagok
meghivása által, szaporittatnak. A' „Vogteirath" a' nagytanács által saját
kebelébl választatik, választja 's elmozditja a' vogtokat, 's a' szegényügyet kormányozza.
Ezen hatóságok mellett van még egy büntet, egy
iskolai 's egy vásári bizottmány. A' tanácsülésekben a' Landammann
elnököl, ki a' végrehajtó hatalmat 's rendrséget is gyakorolja.
A'
községek elöljáróit a' kapitányok- és tanácsosokat (Hauptleute und
Ráthe) a' „Kirchhrök" azaz a' község szavazattal bíró lakosai választják. Az „Ehegáumer" nev törvényszékek állanak a' helybeli lelkészbl
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két kapitányból, kik házassági viszálkodások, erkölcstelenség 'sat. felett
Az egész épület igen tökéletlen munka feltn abban a' hatalmak
öszszezavarása , 's a' különféle hatóságok 's törvényszékek egymásba
folyása, melyly csak rendetlenséget szülhet. Idejárul azon tilalom, hogy
peres ügyekben ügyvédet használni nem szabad.
A' szövetségi gylésen a' két elkülönzött cantonrésznek csak egy szavazata levén , ha az
utasítások Inner- és Ausserrhodenben különbözk, akkor Appenzellnek
épen nincs szavazata. Pedig az utasitások ilylyen különbözsége minden
vallásos kérdésnél elfordul
mint p. o. az aargaui kolostorkérdésben is
történt. Ezért az utasitások a' két rész követei által közös tanácskozásba
vétetnek, 's közösen szerkezteinek. A' két szövetség-gylési követ közül a/
elst (a' szavazattal bírót) mindegyik cantonrész évrl évre felváltva
választja, de az utasítás feletti tanácskozmány mindig azon cantonban ">
azon canton fhivatalnokának elnöksége alatt tartutik, melyly a' második
követet küldi.
Appenzcllrl lásd Hahn Appenzell C. leírásai (Heilbronn 1827); Rilschtl ugyanazt (St.-Gallen 18.'}.")) éfl Zrlhr,;,cr „Geschichte des app. Volkes (4. k. Trogen , 1830—34). L. S*ell llandlmch
des schw. Statsrcchts (Zürich 1841. 2. k.).
T.
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Ítélnek.
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Apponyi nemzetség a' M.országon már az Árpádok alatt virágzó Peech
nemzetségtl hozza le eredetét, melyly több ágra szakadván, különféle
neveket vett fel. Közülök Péter, ki 1350-ben született Nyitramegye
bajmóczi járásában fekv Appony várat bírván melylynek a' nemzetség máig birtokában van Apponyi nevet vett fel. Bárói czimet nyertek
1718-ban, Lázárt pedig VI. Károly gróffá emelte. A' család nevezetes
Antal György tolnai fisp. 's helytartósági és b. t.
tagjai ujabb idkben
tanácsos, az Apponyi könyvtár alapitója, sz. 1751-ben, meghalt 1817-ben;
Antal párisi nagykövet (1. Közhasznú Ismeretek Tára) és legújabban
Apponyi György gróf, udv. cancellár, György gróf fia, az Apponyiak
öregebb ágából, Zichy Anna grófntl, unokaöcsé gr. Antal párisi volt
nagykövetnek, szül. 1808-ban nül vette Sztár ay Júlia grófnt, a' lelkes
conservativ mágnás Sztáray Albert leányát melyly kapcsolat még ersbben lánczolá
a' conservativ-aristocrata párthoz. Gróf György fiatal
korában mint a' mágnások nagy része némi ellenzéki rokonszenveket
mutatott késbb azonban miután a' m. k. udv. cancelláriánál néhány
's
miután az
évig fokonként fogalmazói 's titoknoki hivatalt viselt
ellenzék, Kossuth zászlója alatt, a' meggyzdése szerinti helyes mértéken
túl kezdett menni, egész ervel a' conservativ-aristocrata párt karjaiba
dlt, 's jeles tehetségeinél és nagy öszszeköttetéseinél fogva annak csakhamar egyik vezére lett. Sokat hatottak reá a' részben különösen gr.
Desewffy Emil rokonsága 's barátsága továbbá Ürményi József, b. Atnbrózy 'sth.
a' cons. pártnak eszes férfiai. 1839-ben az országgylésen
volt ugyan de még keveset szerepelt ezen országgylés után 1844-ig
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igen elvonult életet élt a' legtisztább házi boldogság szárnyai alatt, az 184 3/i-iki országgylés azonban, melylyen
folyvást jelen volt , tágas tért nyitott szép tehetségeinek 's fenszálló
dicsvágyának.
A' magyar conservativ-aristocrata párt már évek óta küzdött a' democratiai irányú uj elvekkel. A' bunkocratia fegyverein kivül, melylyek a'
megyékben mindkét részrl egész ervel felhasználtattak, journalistikai
téren is hevesen folyt a' vita ; a' conservativ párt ügyes tollak felett
rendelkezett, 's engedve az id szellemének, nem erszakkal, hanem
alkotmányos formák szerint akarta megbuktatni a' democraticus törekvéseket. Á' háború azonban ez oldalról csak kritika- és tagadással folytattatott; az ellenzék positiv javaslatainak nem tettek egyebet ellenükbe,
mint azok érdemének becsmérlését , 's némi sophisticus irodalmat. A'
szabadelm sajtó élén pedig Kossuth állott, kinek halántéki körül a'
politikai elveiért szenvedett fogság martyr koszorút fzött a' nép szemében,
's ki e' miatt , valamint jeles dialectikája , 's ügyes journalistai rugékonysága által, melylyel a' nap legfontosb kérdéseit megvitatá ugyanazon
elvek szerint, miket aztán a' zöld asztalnál dörg ékesszólással oltalmavalódi politikai hatalom vala már akkor is Magyarországon.
zott
Kossuth ilyly positiv, tervez, munkás politikájának a' conservativ sajtó, a'
negatio puszta fegyvereivel nem állhatott ellen sikeresen 's az ellenzék
ers többségre vergdött az 1843-iki alsó táblánál. Azonban a' conservativ párt , támogatva a' kormánytól , annál nagyobb ert kezde kifejteni
a' felsházi conservativ többség igen jó fegyelmet tartva 's elkészülve
kir.

tábla bárója levén
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—
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állott a

kérdése^ mezejére

'a

nézetei- éa kivánatainak (eszes álláspontjai

maga rltt melylynck védelménél legmagasb segélyre számolhatott.
A' eonser\ativ eleinek szorosan egyesültek, éa fképen gr. Apponyi

látta

,

ragyogó elmetehetsége 'a nagy Lefolyása fleg
tartoztak a" kitnbb elmék közöl gr. Dcsewffy Emil,
gr. Széchen Antal , gr. Zichy Ferencz, gr. Cziráhy János, gr. Forgách
Antal 'sat. Máit az országgylés folytán bizonyosnak tartatott gr.Majlúth
Antal ndv. cancellár bukása 's az európai mveltség, sokat olvasott,
erélyes, munkás, lovagias gr. Apponyinak cancellársága. A' cons. párt
vezérlete alatt

,

kit erre

képesített. Ide

:

ennek fölemelésében látta saját gyzelmének biztositékát, azon médiumot,
a' kormánynyal teljesen öszszekapcsolja; vele együtt egész párt
melyly
kormányra vélt jutni. Azért már merészebben lépett el, felébreszté,
felhasználá 's elrendezé a' szuny nyadozó és szétszórt erket 's élethalálApponyi gróf 1844-ben csakugyan alcancellárrá
harezra készen állott.
(csak névvel de valóban fcancellárrá) 's b. t. tanácsossá neveztetvén,
melyly az országgylésen a'
a' benne fölemelt 's megersödött párt
követek házát sohasem ismerte el az ország képviseljének most már a'
megyékben is meg akarta semmisíteni az ellenzéki többséget, 's számokkal
bizonyitni be hogy a' törvényes nemzet bizalmát csak a' kormány 's a'
eonservativ párt birja. E' czélra gondoltatott ki az uj administrátori rendmelylynek fontosságát mindenki átlátja
a' ki
a' volt magyar
szer
megyei életet ismeri. A' megyék selfgovernmenttel, autonómiával birtak,
tiszteiket, biráikat választák, 's gyléseikben mint egyszersmind politikai,
közigazgatási és birói testületek, uralkodtak, igazo-attak és ítéltek.
Minden, a' mi csak törvényhozási körbe tartozik, a' megyék tanácskozásán ment elbb keresztül. Az ország egész politikai 's nemzeti élete a'
megyékben egyesült, ezek voltak a' pezsg források, melylyek az álladalom kerekét forgaták, a' magyar élet crystallisationális pontjai, 's ennek
E' megyék a' végrehajtásra nézve gyakorlott vis inertieleje és vége.
aenél fogva megvédhették a' törvényt önkényes és félszeg magyarázattól
vagy alkalmazástól 's a' törvényteleneknek hitt udvari rendeleteket
félre tehették, és igy az ers középponti kormányt, a' menynyiben ez a'
törvényt félvállról vette, 's néha legjobb szándékában is gátolták. Tagadhatlan, hogy e' megyei rendszernek melyly más idviszonyok közt fejldött ki, volt igen sok rósz oldala is. Megtartani, akadályozni, ellenállni
igen alkalmas vala, de haladni 's rendezni részint nagyon nehézkes és
lomha részint nagyon anarehicus és viharos. A' megyék a' kormány jó
szándékát épen ugy gátolhaták, mint a' törvénytelent ha kolomposaik
philosophiája vagy érdeke ugy találta jónak olylyan tárgyakba is a\ átkozhattak, melylyek természetüknél fogva országgylésiek, 's központi,
egyöntet megállapítást 's vezetést kivannak, mint p. o. az adó kivetése,
közlekedési eszközök; jó, de rósz statútumokat is hozhattak, miszerint a'
helybeli érdekek gyakran elnyomták a' közjót, 'a nem esak a' törvénytelen,
de a' törvényes ers kormány is lehetetlen lett.
A' magyar nemzet
azonban 's annak szószólói megszokták, a' megyét a/ alkotmány éfl
badság egyedüli paizsának tekinteni 'a annak sérthetlensége kedves éa
sajátságos közkincse lett a' nemességnek, melylynek vesztével veszve
hitte nemzeti létéi is.
e' nézet
S a' dolgot mélyebben tekintve
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csakugyan helyes volt. A' magyar megyerendszert nemiéiül ;/ mai európai
azt a' magyar nemzet
alkotmányos álladalmak mértékével mérni
sajátságos viszonyaiból kell megítélni melylyek által az egy szabadságát
századokon át megrizni tudott nép egyéni sajátsága lett. A' benne fekv
gátló erk 's egyéb hiányai, miket emiitettünk, nem czélszerek ugyan
az egésznek szabályosés öszhangzó kifejtésére 's terhesek és kellemetlenek fleg az egységet 's központi ert akaró kormányférfiakra nézve
azonban olyly középponti hatalom ellenében, melylytla' fenállónál jobbat
nem, st ennek is csorbítását kellé tapasztalás szerint várni mégis némi
biztosítékot nyújtanak. Az ellenzéki párt tehát noha átlátta a' megye;

,

,

:

,

,

rendszer kárait

nem

's

hiányait,

nem

akarta ezt feláldozni

,

míg helyébe jobbat

nyert.

A' megyéknek e' roppant fontossága okozta a' leirhatlan ragaszkodást,
melylyel azokhoz a' m. nemesség viseltetett. De természetesen azoknak is,
kik Magyarországot illetleg uj kormányzási eszméket akartak keresztülvinni, mint gr. Apponyi György, a' megyék többségét kellé megnyerni
igyekezni.
megyékben alakult szilárd testületté az ellenzék 's lépett
fel azután az országgylésen is egy zárt phalanx erejével. Hasonlót akart
eszközölni gr. Apponyi a' conservativ párt 's annak eszméi és törekvései
javára. Versenyezni akart az ellenzékkel maga az alkotmányosság
mezején, 's e' versenyzésre els lépés volt az administratori rendszer,

A

,

melylyben a' többség kulcsát vélte feltalálni.
A' megyék els tisztviselje a' kormány által nevezett fispán volt
minthogy azonban a' fispánok többnyire nagy urak 's magas hivatalnokok voltak egyszersmind, rendesen keveset veszdtek a' megyei
ügyekkel. Minden a' szabadon választott alispánok 's egyéb tisztviselktl
függött a' fispán csak az instellatiokra tisztujitásokra 's egyéb ünnepélyes alkalmakkal jelent meg, midn, ha részrehajló akart lenni, kedvenczeit megválasztatá egyébiránt kevés befolyása volt. Ennek az uj
cancellár véleménye szerint nem lehetett igy maradni. E" hivatalnak
kellé azon eszközzé alakíttatni melyly által a' kormánypárt alkotmányos
túlsúlyra 's többségre jusson. A' megyékbe tehát 5-- 6000 p. forintnyi
évdijjal ellátott fispánhelyettesek neveztettek, kiknek kötelességük volt
,

;

;

,

a'

megyékben

tartani.

lakni,

mködni

's a'

kormány folytonos befolyását életben

A' régi fispánok megtartották ugyan czímeiket

de

,

a'

sajátképi

hivatalt elvesztették.

Az ellenzék átlátta e' czélzatokat, melylyek, hite szerint, az alkotmányt
az alkotmány által akarták megdönteni 's nagy zajt ütött az uj rendszer
ellen, melyly vesztegetés, kegyelés, üldözés 's minden egyéb hatalmában
lev eszköz által akarta felforgatni az addigi magyar politikai élet folyamát, 's olyly központi hatalom kezébe játszani át az eri melylynck
gyökere nem a' m. alkotmányos élet földében nyugodott melylyet feleletre vonni nem lehetett. Megkezddött a' megyei harcz az uj rendszer
ellen , és pedig sokszor kíméletlenül.
Ezen kemény ellenszegülés 's
olylykor kíméletlenség és a' valónál sokkal sötétebb színek felhordása
elkeserítette a' cancellár kedélyét. A' szelíd 's mérsékelt ember utóbbi
,
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idben mint

cancellár, a'

ideges

Némelylyek

lett.

legnagyobb mértékben szenvedélyes, imperiosus,
szerint mint biró is
gyakran megkérdezte
,

,
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azon egyének politikai hitvallását, kik az udv. eancelláriánál peres
ügyeket folytattak, 's az udv. ágensektl rósz nevén vette, ha ellenzéki
emberek ügyeit védelmezték. Általánosabb hit azonban felle hogy nem
csak különben de politikai elvek tekintete által is az igazság ösvényérl
élnem tántorítható biró volt egyszersmind munkás, rendszeret canGróf Apponyi természeténél fogva kedélyes és lovagias ember
eellár.
levén, minden jelek oda mutatnak, hogy meggyzdésbl tette, a' mit
tett, mert sokallta az ellenzék lépteit, 's a' conservativ párt eszméiben
találta a' haza üdvét, és épen ezért élesen fájt neki hogy hite szerint jó
és ártatlan törekvéseit az ellenzék befeketítette 's az indokokat gyanusitotta. Pedig természetes hogy a' hol egyszer az alapos gyanú megszületett 's a' panaszra méltó ok adatott hol egy egész rendszer ellen régi
harag él a' keblekben, mint élt Magyarországon hg. Metternich rendszere
ellen ott elkerülhetlen az ingerült hangulat 's az alapos és bebizonyítható szemrehányások nem mindenkor választatnak el a képzelt és gyanított rosztól. A' kormány, mely ly az uj rendszert behozta, nem bizonyította
még be tények által jó akaratát, az ellenzék tehát aggódva látta, hogy
az uj kormány merészen emeli saját nézetét a' régi népszer fogalmak
,

;

—

,

,

,

,

,

,
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fölébe,

's

kizárólag magát akarja vezérül feltolni

;

az ellenzék, gyanakodó

hajlama szerint, azt hitte, hogy a' conservativ párt csak azért akart magának a' megyékben többséget szerezni hogy függetlenségét alkotmányos
utón áldozhassa fel késbben a' kormánynak. Politikában nem elég a'
szép szó, ott tények 's eredmények kellenek. A' conservativ párt azt
hirdeté hogy a' kormány a' tettek mezejére lépett az ellenzék nem
látott még tetteket. Az uj kormány tettereje akkorig leginkább csak hivatalok osztogatásában mutatkozott; a' közjóra, a' rend érdekében mit sem
tett hacsak a' horvát tartománygyülésre nézve életbeléptetett önkényes
rendszabályok ide nem számittatnak.
,

,

;

,

Gróf Apponyi György már

az

184%-iki országgylésen

,

hol

minden

fontosabb kérdésben kimeritleg, logicai, 's olylykor fényes szónoklattal
népnyilatkozott 's e' mellett Bécscsel folytonos érintkezésben volt
elveinek
szertlensége tetpontját érte el. Az ellenzék nem szerette
aristocratai és absolut szagú (bár európai alkotm. elvek ruhájába öltöztetett) irányáért 's maga a' frendi táblánál is sokak eltt kellemetlen
volt a' fiatal
eszes vezér büszke modora és csak legfelsbb befolyás,
dicsvágy 's közös érdekek tartották fen a' kell fegyelmet. Néhány szép
tehetség mérsékelt conservativ elvált a' párt nagy testétl 's a' két
szemközt ellenkez vélemény között közepet akart képezni. E' középpárt
azonban nem kegyeltetett, 's a' szakadás anynyira ment, hogy egyik
vezére b. Majthényi Antal gróf Apponyinak nyílt ülésben felmondta a"
barátságot. Ha ezen középpárt nyerhette volna meg a' legfelsbb bizalmat
's juthatott volna kormányra
az 1844-iki országgylés hihetleg gyümölcsözbb lett, 's a' kormány és ellenzék közti szakadás nem ment
volna olyly meszszire a' hazának kézzel fogható kárára. (Lásd L844-1KÍ
országgylés).
Gróf Apponyi György hazáját, nemzetét szerette, de nem eléggé* ismerte.
A' felvilágosodást c' részben nem mindenkor a' legjobb forrásokból merítette. 'S hatalomra jutása pillanatától kezdve a fellegek mind inkább
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inkább öszszevonultak. Elde 's egy ideig cancellár-társa gr. MajJálh
Antal, kinek sok szép tulajdonai mellett, elhatározatlan jelleme 's munkátlansága ismeretes volt, nem sokára háttérbe szorult a' munkás, erteljes
fiatal cancellár mögött. Egész világ tudta ennek szoros öszszeköttetését a'
,

's ismerte imperiosus természetét ; ezért az uj
rendszer kizárólag neki tulajdoníttatott nevével ugyanazonosittatott. O
nem hasonlított eldeihez, kik a' kormány élére jutva, a' magasban
nyugodt álmot aludtak. Neki Magyarországra nézve elvei voltak miket
t. i. az ellenzéket kisebb körbe szorítani,
a' birodalmi kormány is osztott
az alkotmány nyílásaiba fúródni, 's a' szélvészeket megzabolázni, melylyek
a' megyei élet tömlibl alkalmatlanul fújtak a' felelsségtelen kormány
utaira, 's így ers és szabadon mozgó kormányt alkotva, ezáltal, saját
Egész országot
nézetei szerint vezetni 's boldogitni a' nemzetet.
átjárta a' jelszó, hogy az uj kormány a' cselekvés terére lépett; e' kifejezés divatossá lett a' conservativ párt szájában. Bizonyságul szolgáltak a'
készülben lev törvényjavaslatok; a' már 1846 elején életbeléptetendnek
hirdetett hitelintézet 's a' t.; de kézzel fogható munkássági jelek fképen a'
sok kinevezés, uj hivatalok, 's az administratorí rendszervaiának. Sokan a'
legjobb hiszemmel hívék, hogy gr. Apponyi kormánya alatt Magyarország
pompásan felvirágzik 's ers és nemzeti kormány teendi azt gazdaggá 's
boldoggá , hogy azonban ez lehessen egységnek kell a' társaság felett
praefectusok,
uralkodni, erteljes öszszehatásnak kell eszközöltetni
Kreishauptmannok kellenek.
Ezt hitte gr. Apponyi is de felfogása
hibás volt. Elfelejtette, hogy a' m. udv. cancellária nem független kormány hogy felette más nagyobb hatalom van melylynek beleegyezése
nélkül Magyarországot boldogitni nem lehet; hogy er és egység csak
felels és parlamenti többségbl kifolyó kormányban lakozhatik hogy a'
nemzeteket csak saját hitük 's eszméik szerint lehet boldogítani 'sat.
Gróf Apponyi azt reményié hogy ha ert 's akaratot fejt ki a' nemzet
tárt karokkal
elébe. Ez nem történt, 's a' cancellár elkeseredett. A'
megyéknek az uj administratorok által megnyert többsége elejénte hajlani
látszott az uj rendszer elfogadására
's bizalmat szavazott az uj kormány
iránt, de 1847-ben megnyilván az utolsó pozsonyi országgylés, a' többség másként alakult, az adresseben ezen lépés fsérelemül bélyegeztetett.
's ezáltal a' megyék többségének bizalmatlansága mondatott ki a' cancellár
irányában. A' küzdelem egész elkeserültséggel folyt az országgylési
pártok, különösen a' kir. tábla többsége közt mígnem a' mártiusi napok

legfbb akkori hatalmakkal,
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Apponyit lelépésre kényszerité.
Azóta a' közügyekbe
nem avatkozott, távol tartotta magát ugy a' forradalomtól mint
a' hazát érdekl minden rendszabálytól, 's Magyarországon kívül
nevezetesen legújabban betegsége miatt Gráfenbergben tölte idejét.
Y.
Áprilisi nyugtalanságok és per Francziaországban. Azon nyugtalanságok, mellyek 1834. april hónap els felében Lyonban, Parisban és

kitörése gr.

,

—

,

történtek, az
's déli Francziaország különféle más egyes helyein
1848. februariusi szerencsés forradalmat megelz erködései valának a'
a' republicánus pártnak az 1830. júliusi forradalom által megalapított Lajos Fülöpféle monarchia 's tökéletlen charta felforgatására.
A' júliusi forradalomtól még fenmaradt republicánus egyesületekben
éjszaki
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1832. évi fölkelés óta azon gondolat

élt, hogy a' karczot, mejyly 1832.
legkedveztlenebb körülmények közt szerencsétlenül ütött
ki, legközelebbi alkalommal megújítsak, *s elkészületeket tegyenek kedvezbb kimenetel biztosítására. Ugyanis l.s32. év utóján, az emberjogok
homme et du citoyen) ÖszszeáUvan,
egyesülete (Société des droits de
Francziaorszáe' ezél felé állhatatos kitartással tülekedett. Terve volt
got hálójával vonni he a' titkos társulatoknak, melylyek aztán mindnyájan
a/.

júniusban

a'

I"

:

egymás közt öszszeköttetésben

állottak,'s a' párisi

középponti választmány

vezérlete alatt az ország alkotványos kormánya ellenébe egy szintolyly szabályszeren rendezett titkos respublicai kormányt szegeztek. Azon törvény, melyly a" hatóságoknak jogot adott a' 20-nál több személybl álló
azáltal ln kijátszva, hogy az egyemagát, melylyek 10 tagnál kevesebbet és
20-nál többet nem számlálhattak. Ezen szakosztályoknak mindegyike különös jellemz nevet viselt, mint például: Jövend. Egyetemes respnblica
(köztársaság) Vészharang, Zsarnokhalál, Brutus Kobespierre Marat,
Saint Just 'stb. Az egyesület elvei és ezélja iránt oklevelek nem adattak
ki, mivel :\" gylésekben jegyzkönyv nem vezettetett; ámde csak a" szakosztályok neveit kellé említni, hogy semmi kétség fen ne maradjon az érzelmekrl, mik a' tagokat lelkesítették. Az egyesületbe egy tagnak a
szakosztályban tett ajánlására történt fölvétel, melyly ha csak két szavazat
nyilatkozék is ellene megtagadtatott mégis igen sok álbarát csúszott
be, kik folyvást tudósították a' rendörséoet mindenrl, mi azejívesületben

társasági egyesületek feloszlatására

sület szakosztályokra külóníté

,

el

,

,

,

—
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,

elfordult.

A' republieánns párt Francziaországban

a' júniusi lázadás után három
osztályból állott. Az els osztályba azon nem igen nagy számú
jeles mveltség férfiak tartoztak, kik a' régiek szelleme által tápáltatva,
az éjszakamerikai egyesült álladalmak intézvényeiben minden okos al-

különböz

látták. E' párt fnöke, mig élt, az sz Lafayette volt,
kinek és az
érzelmeiben osztozó férfiaknak nézete az volt, hogy a' republicánus elvek magoknak mindinkábbi csöndes elterjedés által lassúdan
ónként utat törendnek, 's harcz és vérontás nélkül uralkodásra jutnak.
Ok tehát nem bocsátkoztak öszszeesküvésbe a' kormány ellen, hanem a'
jövend békés kifejldésétl várták eszméik gyzelmét. Ezen békés republicánusoktól éles elkülönzöttségben állottak ama' tüzes fiatalok, kikre
az els íranczia forradalom iszonyú emlékezéseibl csak azon óriási alakok
tettek benyomást, mik titáni ers karral, a" 18-ik század társadalmi épületét egészen ledöntötték, beszedk dörgése megrendítvén Európa minden
trónjait. Szabadság és egyenlség
e' szép szavak tevék rabjaikká ama'
nemes de tapasztalatlan kedélyeket, 's nem látszott drágának elottök semmi
áldozat illy nagy ügyért. Ca\ aignac, líaspail, Kersan-áe, Marrast azon
nézetbl indultak ki, hogy a' respubliea az egyetlen jogszer kortnánvforma Francziaországban, mind a' consulatust és a' császárságot egész
tényével, mmd pedig a' restauratio L 5 évéi és így természetesen a júliusi
trónt is törvényellenes bitorlásoknak nyilatkoztatván. Az emberjogok
egyesülete volt azon tábor, melyly által e'párt a' dolgok törvényszer áJlppotát viszszaáUittathatni vélte, miért ie az egyesület minden tagjainak
kötelességül tétetett, magokat fegyverrel ellátni és fegyverben gyakorolni.

kotmány elképét

—
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A' republicánusoknak legszámosb és leveszélyesb osztályát az elégületlen
kézmvesek nagy tömege képezé, kik a' júliusi forradalom után kereskedésben és miparban beállott pangás által kenyerüktl megfosztatván,
minden politikai párthoz szívesen elszegdtek, melyly nekiek inségökben
segélyt 's jobb állapot behozatalát igére. Megjegyzend hogy a' munkások Francziaországban több mveltséggel 's mások nézetei iránt nagyobb
fogékonysággal bírnak, mint legtöbb más országiján. A' republicánus párt
tehát használta e' hangulatot, \s Parisban sok munkás vétetett föl az emberjogok társulatálja, még nagyobb szám, habár formaszerint föl nem
vétetve, osztozék az egyesület érzelmeiben, 's kész volt annak terveit
:

elsegíteni.

Valamenynyi franczia gyárváros közt legnevezetesb Lyon, középpontja
francziaországi selyemgyártásnak. 1829. és 1830. években az onnan kivitt selyemárúk több mint negyedrészét tevék a' francziaországi öszszes
selyemkivitelnek, ugy hogy azoknak értéke a' mondott két év mindegyikében 600 millió frankra becsültetett. A' júliusi forradalomnak Lyonra
a'

nézve azon szomorú következése volt, hogy a' selyemkereskedésben teljes
pangás állott be, melyly 1881. év els hat hónapjában folyvást tartott. A'
gyárurak, kik nagy részint csak azért dolgoztattak még, hogy munkásaiknak foglalatosságot adjanak, a legalacsonyabb árakat fizethették; miért
is a' munkások közt annál érzékenyebb szükség uralkodók, mivel a' korábbi években fizetettje árak ket jólóléshez szoktatták. Az ennek következtében már több hónapig tartott forrongás 1831-i novemberben kitörvén, a' helyrség háromnapi véres csatázás után a' városból kiveretett:
de a' gyztesek ekkor nem a' kormány, hanem a' gyárurak ellen támadtak
fel, kiktl jobb árakat kívántak. A' hadsereg, melyly Soult marsall parancsnoksága alatt vonatok öszsze Lyon kapui eltt minden legkisebb ellenállás nélkül tartotta bemenetét a' városba. A' lázadók közül többen elfogattak, de a' riomi esküttszék által fölmentettek, mivelhogy szükségtl
valának kényszerítve. A' lyoni gyzelmes lázadásnak és csakhamar reá
a' részvevk fölmentetésének hire egész Francziaországban a' legnagyobb
benyomást tévé. Mindezt a' republicánus párt fejei hasznukra akarván
fordítani, az emberjogok párisi egyesületének legnagyobb befolyással biró
tagjai közül többen Lyonba mentek, hol csakhamar korlátlan hatalmat
nyertek a' dolgozó osztályok kedélyei fölött, 's ugyanott két más egyesületet, nekiek legkészségesb eszközül szolgálót, alapíttattak
a' mutuellisták és a' ferrandinierek egyesületét. Az elsbb egyesület a' lyoni öszszes
mvezetkbl (chefs d' atelier) alkottatott, kik 120 páholyban, husz-husz
tagonkint egyesültek a' selyemmüvesek közös ügyében tanácskozni. Az
utóbbi egyesület, melylyet a' társak (compagnons) képeztek, még számosabb volt amannál, páholyainak száma nem jutott köztudomásra. Mindkét
egyesület a' legszorosb öszszeköttetésben volt egymás között egyszersmind
pedig az emberjogok egyesületében is sokan levén tagjaik közül, fleg
ezáltal sikerült amannak, a' selyemmüvesek egész tömegét befolyása alá
,

:

,

;

vetnie.

Az emberjogok

francziaországi egyesülete öszszeköttetésben állott

más országokban lev egyéb republicánus egyesületekkel
közös fölkeléshez mindent elkészítettek. 1834.

a'

melylyek egy
év kezdetén a' fnökök
,
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erseknek éreztek magokat egy nagy csapást

intézni a' fenálló rend
ba sikerül, egész Európát lángba borította volna. Leginkább
a' Schweizban Öszszegyült idegen menekvk közremunkálására számítottak,
kik Schweizból Savoyába beütvén, az elsereget, Lyonban pedig 20,000
munkás a' föhadat, végre a' Parisban lev számos szövetségesek a' tartalékcsapatot képezték. A* savoyai hadjárat azonban nem sikerülvén, a'
republieánus egyesületek fejei kényszerítve voltak, tervök kivitelét határozatlan jövre halasztani ; a' franczia kormány pedig a' fenyeget veszélyt egész terjedelmében megismervén, a' republieánus egyesületek feloszlatását minden áron eszközölni eltökélte. Febr. l-jén Eamorino serege
a' savoyai határszélen lefegyvereztetett, és febr. 25-én a' pecsétr elterjesztette a' követkamrában az egyesületek elleni híres törvényt, melly a'
kormánynak csaknem korlátlan hatalmat adott az egyesületek felett. Az
emberjogok egyesülete átlátván, hogy az uj törvény életbelépésen túl fen
nem állhat, elhatározá, hogy mintsem régóta táplált reményeivel gyáván
meghódolva felhagyjon, inkább fegyver döntse el az ügyet. Lyonban veté
legnagyobb reményét, itt már febrnariusbau megújult a' régi viszály a'
gyárurak és selyemmüvcsek között az árak alábbszállitása miatt, úgyhogy
utóbb a' vásártéren tettleges öszszeütközésre került a' dolog; miközben egy
osztály gyalogság, a' rend helyreállítására küldetvén, hat mutuellistát elfogott, kik a' mozgalom vezetinek tartattak. Mig a' foglyok pere felkészíttetett, azalatt az egysületek elleni törvényt a' követkamara elfogadta. A'
republieánus hírlapok erszakos ellenállásra nyilvános fölhívást a' lyoni
mutuellisták pedig tiltakozványt bocsátottak ki, az egyesület 2557 tagjától
aláírva. E' nevezetes oklevélben mondatik: ,,A' mutuellisták tiltakoznak a'
szabadsággyilkoló társulati törvény ellen, 's kinyilatkoztatják hogy
ilyly lealázó járom alá fejket nem hajtandják. Egyesületeiket nem fogják
megszüntetni; ama' sérthetlen jogra, a' dolgozhatás 's élhetés jogára
támaszkodva, minden durva megtámadásnak ellenállandanak azon ervel,
melyly szabad férfiak sajátja, és nem irtóznak semmi áldozattól olyly jog
védelmére, mellyet emberi hatalom tlök el nem rabolhat." Ekép a'
háború megüzentetett 's csak alkalom kellé még az ellenségeskedések
ellen, melyly,

,

,

k

.

kitörésére.
1

Szombaton, april. 5-én, yala a befogott hat mutuellista pere a' rendrszék eltt megindítandó. Elrelátható volt, hogy ez alkalommal a' komoly
rendetlenségek nem fognak elkerültethetni miért is a' hatóságok a' törvényszék bejárásait és a' nagyobb utczákat katonák által elfoglaltatni szándékoztak, de a' törvényszék elnöke minden rendkívüli szabályt eltiltott,
azt hívén, hogy ez által a' törvényszék méltósága fogna csorbulni. Annál
merészebben tévé intézkedéseit a' mutuellisták egyesülete. A' végrehajtó
hatalommal felruházott elnök ugyanis azt rendele, hogy a' 20. tag közül,
melylyeket egyegy szakosztály számlált, öt a' törvényszék teremében vagy
;

Chevriercs palotának (hol a' törvényszék ülései tartattak) udvarán,
öt a' St.-Jean-téren a' palota eltt és a' szomszéd utezákon, a' többi
tiz pedig páholyaikban gyljenek öszsze, ott a' további utasít ásókat bevárandók. Mihelyt az ülés elkezddött, tömérdek emberrel tolt meg a'
törvényszéki terem udvar és a' ház eltti tér. A' vádlottak és tanuk
mindinkább növeked zaj közben hallgattattak ki mígnem Rí elnök
a'

más

,

,
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hogy a' teremet kiürítteti és az ülést zárt ajtóknál
kinyilatkoztatá
tartandja, ha csend nem leend. A' tárgyalások csakugyan a' legközelebbi szerdára halasztattak mire mindenfell kiálták „semmi halasztás!
,

;

—

:

semmi zárz ajtók Testvéreinknek szabadság!" Az elnök most
!

a'

katonai

hatóságtól egy hadosztályt kért az udvar kiürítésére, honnét a' legnagyobb
zaj jött. Adaték is 60 gyalogkatona, kik azonban alig mutatkoztak az udvaron, tüstint körülvétettek a' dühöng sokaságtól, egy részök lefegyvereztetek, 's azalatt, mig a' birák és rendrségi hivatalnokok mellékajtón
elillantak , a' vezértisztnek csak nagynehezen sikerült katonái számára
szabad elmenetelt nyernie.
Másnap reggel egy mutuellistát temettek, kit 8000 selyemmüves zárt

sorokban kisért sírjához. Este számos csapatok vonultak keresztül a' városon, a' Marseillaise és „Chant du départ" dalokat énekelve 's közbeközbe ordítva: ,,Eljeu a' respublica! Le a' zsarnokokkal! Le a' juste-milieuvel ,,A' városban most a' legélénkebb nyugtalanság terjedt el. A'
kormány 1831. nov. óta semmit sem mulasztott el uj lázadás esetére. A"
helyrség megszaporittatott a' Les Brotteaux és La Guillotiére külvárosokban, a' Rhone bal partján, valamint a' Croix rousse-on is, várdák és
ers laktanyák építtettek egy tapasztalt katona, Aymard altábornok,
volt fvezére az ottani seregnek, melly 15 zászlóalj gyalogságot, 7 század lovasságot, 10 üteg ágyút 's 2 mérnökszázadot, öszszesen több mint
10,000 embert számlált, kikbl mindazáltal levonván a' betegeket, megtol nem fegyverzett ujonczokat és az ersitvények rizetét, csak mintegy
!

;

;

7000

volt tettleg használható.

Eljvén

a' mutuellisták perének folytatására határozott nap (szerda,
gondosan megtétettek minden elkészületek, miket a' kedélyek
fenyeget hangulata az alsóbb néposztályokban megkívánt. A' törvényszék bejárásai szabadon maradtak, hogy az erszakos kitörés minden
ürügye elhárittassék ellenben a' fterek, hidak 's minden fontosabb katonai pontok csatára tökéletesen fölkészült 's két napi élelemmel ellátott
katonasággal már reggeli 7 óratájban megrakattak. A' tüzérek kanóczokkal álltak ágyúik mellett. A' város négy katonai kerületre volt felosztva, melylynek mindegyikét külön parancsnok kormányozta. A' Croix
rousse-ot Fleury tábornok tartá elfoglalva, a' városházat Diettmann alezredes, az érseki palotát Buciiét tábornok, a' bellecouri nagy téren pedig
Aymard tábornok állott a' tartalékhaddal.

apr. 10.)

;

Kilencz óratájban a' St.-Jean-téren és a' Chevriéres-palota udvarain
sok ember kezde gyülekezni. Egy embert lehete észrevenni, ki az emberjogok egyesületének épen most kiadott lázító szózatát (proclamatio) olvasá
fel. Azonban egy csendrtiszt oda sietvén, kikapá kezébl a' lapot, magát pedig elfogá ; mire mindazok, kik a' felolvasást hallgatták elfutának,
's azon pillanatban megürült a' tér, de a' térre vezet valamenynyi utczában torlaszok emeltettek.
Eközben elkezddött a' mutuellisták pere.
Midn egy puskalövés viszhangja a' teremben megharsant, a' befogott
selyemmüvesek ügyvéde, Jules Favre, ki épen akkor kezdé el védbeszédét, rögtön megállapodott, és kinyilatkoztatá, hogy nem szólhat, mig a'
polgárok egymást gyilkolják. Erre az ülés megszüntetett, 's a' jelenlevk
birák, ügyvédek mutuellisták, mind leszaladtak az udvarra. Körösleg
,
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vezet utozákon csakhamar a' legkeményebb puskatz kezddék. Kevesebb mint egs óranegyed alatt a' legkülönbözbb

pedig a St.-Jean térre

pontodon torlaszok emeltettek. Déltájban a' zendülés általános volt;
mindenütt lehete látni torlaszokat, melylyek a' katonaságtól ersen megtámadtatván, itt makacsul védelme/tettek, amott ellenállás nélkül elhagyattak. Egyes pontokon a' lázadók jóformán puskáztak ; másutt a' rohanó katonákat kzáporral fogadták. Bnehet tábornok a' lázadók hatalmában lev du C hangé hidnak, melyly a' Saone mindkét partját öszszekapcsolja, elfoglalására 's a' jobb parttali összeköttetésnek helyreállítása
végett négy század gyalogságot külde, de makacs harcz után a' katonák
viszszaverettek. A' vészharang megkondult, s mindenfell pattogott a'
puskatz és megdördültek az ágyúk. A' leghevesebb csata a' praefecturatéren dühöngött, mígnem végre a' republicanusok viszszavonultak a'
szk görbe utczákba, hová ket a' katonaság nagy veszély nélkül nem
követheté. Csak egy házból a' Rue de 1' Hopital utczában folytattak még
élénk tüzelést egy roncsa (petarde) ugyan szétzúzá annak ajtaját , de
egyszersmind olyly égést okozott, melyly a' szomszéd házakra átcsapván,
az egész tömött népesség városnegyedet pusztulással fenyegeté. A' munkások tehát kényszerültek a' csatával felhagyni 's i\ mindig tovább harapódzó lángokat oltani. Száz más ponton hasonló makacscsággal folyt
a' harcz. A' nagy Croix rousse utczában az els lövésekre mindjárt torlaszok emeltettek melyly éknek elfoglalására Fleury tábornok néhány század gyalogságot küldött: ez azonban viszszaveretett, 's mostantól fogva
elégnek tartatok a' katonaság részérl, vigyázni a' fölzendült külvárosra,
melyly miután a' belvárostól elvágatott, a' lázadást középpontjában nem
gyámolíthatá, 's annak, mihelyt itt elnyomva ln, önként buknia kellé.
Eközben este lett, 's habár a' harcz még koránsem volt bevégezve, kimenetelét mégis már most elre lehete látni, mivel a' legfontosabb közlekedési pontok a' katonaság hatalmában voltak, mig a' repulicanusok egyes
elkülönzött csoportokban harczoltak, a' nélkül hogy egyesülhetnének 's
egy közös terv szerint mozoghatnának.
Az éjt arra használták a' hatóságok, hogy a' katonaság élelmét a' legközelebbi napokra biztosítsák. Reggeli fi órakor megkondult a' vészharang a' Bonaventura-tcmplom tornyában, és csakhamar a' szomszéd tornyok harangjai is megszólaltak. A' harcz azonban csak 8 órakor kezddött meg. Mindkét részrl a' tegnapi tactíca követtetek. A' legiszonyúbb
;

,

a' La-Guillotierc külváros ellen folyt. Itt minden háztetn emberek álltak, kik a' katonaságot nyugtaianiták és abban jólirányzott lövéseikkel sok kárt tettek. A' külvárosba vetett gránátok több házat meggyújtottak, de a' csata szakadatlan hevességgel tartott a füstölg romokon.
Déltájban a' katonaság kényszerítve ln, a Hon-1'asteur ezhnü laktanyát
elhagyni, melyly a' Neycet-utcza kijárásánál feküdvén, a' szomszéd házak
uralma alatt volt elanynyira, hogy aránytalan áldozat .nélkül meg nem tartathatok. A' Saone jobb partján lev St.-Irénée ersséget is, élelemhiány
és távolsága miatt, föl kellé adni. A' Sathonnay-térre viv minden ni
ban torlaszok rakatván, a' téren felállított hadosztály mindenfell el vala
vágva, az ennek Segítséged egy század élén siet Monuier ezredes pedig
az els* torlasz ostrománál elesett, de emberei, c' veszteség által elkeserít-
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mindent halomra döntenek, mi elejökbe állott, és a' republicanusok
futásban kerestek menedéket. Vaise külvárosban a' Saone jobb partján
fekv dragonyoslaktanyát egy csapat republicanus megrohanván, az
ottani kevés katonaságot lefegyverzé. Csakhamar aztán 30 emberbl álló
osztály érkezett Vaise külvárosba, melyly épen rizet alatt büntetésbl
Algirba vala küldend, 's tüstint egyesült a' republicanusokkal, kik ezen
ersödés által felbátoritva, a' katonaság ellen a' szomszéd városrészekben csatározni kezdettek, de a' beállott éj mindkét féllel abbanhagyatá
vé,

harczot.
Éjjel a' két fél elrsei közt csak néhány puskalövés váltatott. Két
órakor egy csapat republicanus a' városház felé tört, de veszteséggel

a'

megszólalt a' vészharang a' St.-Bonaventura-templom tornyából, 's a' tüzelés minden ponton elkezddött. A'
katonaság e' napon fleg a' Guilloticre ellen irányzá erködéseit, mivel
innen folytonosan nyugtalanittatott, 's még csak gondolkoznia sem lehemig hátát nem
tett elbb a' középs városnegyedek megtámadásáról
biztosította; melyly alkalommal a' nevezett külvárosnak nagy része rommá
A' republicanusok a' harcz e' harmadik napján már csüggedni
lövetett.
kezdettek. Eleinte arra számitottak, hogy a' katonaság legnagyobb része
hózzájok álland, vagy legalább ellenök nem harezoland. E' várakozásukban megcsalatkozván, reményöket a' st.-etiennei lakosság segélyébe
vetették, melylyet nekiek egyesületeik fnökei megigértek. A' st.-etiennei
selyemtakácsok 10-én csakugyan minden munkát félbenhagytak, 's 11-én
közülök mintegy 1000-en öszszegyültek a' városház eltt, honnan egy
csoport a' fegyvergyár felé nyomult, melylyet azonban egy osztály sorkatonaság megótalmazott, a' rá irányzott kdobásokat tzzel viszonozván,
mi a' lázadókat azon pillanatban elszéleszté. Csakhamar aztán a' városház
eltti csapat is egy lovas csendrszázad által szétkergettetett, 's a' megkezdett torlaszok is rögtön elrontatván, ezzel az egész st.-etiennei zendülés, melylynek Lyon közelsége miatt a' legaggasztóbb következései
lehettek volna, végkép elnyomatott. Még ártalmasabb volt a' lyoni
republicanusokra nézve a' fegyver- és lszerhiány, melyly a' harcz alatt
naponkint érezhetbbé ln 's mivel a' népség nagy tömege nem vett
részt a' csatában, az ellenállásnak erejébl mindig többet többet kellett

viszszaüzetett. Viradatkor ismét

,

—

;

veszteni.

sr

pelyhekben esett a' hó, éles hideg
A' zendülés negyedik napján
melylynek napot 's éjt fegyverben szabad ég alatt
kellé tölteni sokat szenvedett. Ezért Aymard tábornok az eddigi védhelyzetbl kilépni 's támadólag munkálni elhatározá. A' Guilletiére, melyly
tegnap este meghódolt ma reggel újra kezdé tüzelését. Három csapat
indíttatott meg a' republicanusok ellen, hogy e' fontos városrészbl
kiszorittassanak. E3 a' republicanusok csakugyan futásnak eredtek, 50
elfogatván közlök. Fleury tábornok pedig e' közben Vaise külvárosba
két csapatot küldött, ezek a' torlaszokat lerombolták, és a' házakat,
melyly ékbl rajok tüzeltek, rohammal bevették. A' katonák elkeseritve a'
veszteség által, melylyet nekik a' csekély számú lázadók tüzelése okozott,
dühökben mindent leöltek, a' mi utjokba akadt ; egyetlenegy házban 15
holttest, 's ezek közt aszszonyok, gyermekek és szek is találtattak.
10
Uj k. Ism, Tár. I. köt.
volt, és a' katonaság,
,

,

1
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Délutáni 4 órakor Vaise külvárosban minden ellenállásnak vége Ion. Ámde
másutt a' harez annál nagyobb hevességgel folyt. St.-Nizier és Sz.-Bonaventura templomokból a' város közepén még a' fekete zászló lobogott,
szüntelen kongott a' vészharang és számos republieanuscsapatok tartották magokat a de la Fromagcrie és des Cordeliers tereken valamint a'
végre mégis Buciiét tábornok serege által
szomszéd utczákban is
elzetvén St.-Nizier és St.-Bonaventura templomok is makacs harcz
után bevétettek melyly utóbbi templom a' lázadás egész ideje alatt a'
republicanusok fhadiszállása levén, most már a' lázadás bevégzettnek
tekintethetek; mindazáltal a' csata még két egész napig tartott, mialatt
a' La Croix rouse, Bresse és St.-George külvárosok, ugyszinte Fourviéres
is, meghódittatván
apr. 15-én délben a' csend minden ponton helyreállittatott. A' ház melylyet a' város
igen sok épület elromlása 's a'
közlekedés félbenszakadása miatt szenvede, tömérdek volt, de emberéletben
sokkal csekélyebb mint a' hoszszú és makacs csatázásból következtetni
lehete ugyanis a' halottak számát a' katonaság részérl a' hivatalos
tudósítások 155-re tették, kik között 12 tiszt vala; a' republicanusok
veszteségét nem lehet ugyan pontosan kiszámitani, de alkalmasint ez sem
sokkal volt nagyobb, mivel
majd mindig födött helyzetben harczoltak's
mihelyt onnan kiszorittattak, futás által menekültek.
A' lyoni harcz kimenetelétl függött akkor Francziaország 's talán
Európa jövje; ámde a' lyoni bukás megsemmité egy idre a' reményeket,
melylyeket a' republicanus párt egész Francziaországban ekkorig táplált.
Azon nap midn a' lázadás kitörésének hire Parisba érkezett az egyesületek elleni törvényjavaslat már mindkét kamara által el levén fogadva,
megnyer a' királyi jóváhagyást és a' hatóságok rögtön megkezdek
annak végrehajtását. Az emberjogok egyesületének számos tagja befogatott. E' miatt a' szövetségesek közt könynyen megfogható forrongás
keletkezett, 's már az utczákon nyugtalan föllépések eljelei mutatkoztak.
A' lyoni események hire apr. 12-én minden rend és osztályú lakosok
közt szinte roppant ingerültséget idézvén el, este és éjjel több helyütt
számos csoport alakult lázitó kiáltozások s éneklések közt de az rök
,
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felszólítására tüstint elszéledtek.

;

Másnap

,

apr. 13. reggel rendkívüli

hader-kifejtés történt, me^ly alkalommal a' király a' Tuileriák udvarán
két ezred sorgyalogság és egy huszárezred fölött szemlét tartott, és Paris
egész rsége mozgásba tétetett. Déleltt azonban még legkisebb nyoma
sem mutatkozott valamelyly feltn mozgalomnak a' nagy fváros népségében. Délutáni 1 óratájban három fiatal ember , ismeretlen okból
elfogatván, egy osztály városrség által a' Chátelct-téren keresztülvezettetett. Itt töméntelen ember tódult öszszc , 's a' foglyok egyike a*
tolongásban szerencsésen megszökött. Csakhamar aztán csoportoxások
képzdtek a' város különböz részeiben, mire közriadal (Generalmarsch)
veretett, a' nemzetrök gyülhelyeikre siettek, és Bzámos
czirkált keresztül
a' városon. Ekkor egy népcsoport a' St.- Martin utezán
omnibusból
's
néhány szekérbl kifogván a' lovakat, felfordította a' szekereket,
's a' Jean Ilobert-uteza szögletén torlaszt készitc
csakhamar ezután más
torlaszok is emelkedtek a" környékbeli szk utczákban. ' ezekben
St. -Martin 'a Sl.-Denis utczákban a' lámpák mind széttörettek. Eg)

r
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;

i

Áprilisi

nyugtalanságok és per Francziaországban,

147

nemzetrségi dobos

a' tomboló népcsoportok közepett riadalt mert
, ki
verni és a' tábornoki kar egyik parancsviv tisztje a' lóról lelövettek.
E' közben mindenfell számos osztály nemzetrség és sorkatonaság
nyomult el, 's a' torlaszok itt is, valamint a' Szajna déli partján, a' Rue
d'Enfer táján, majd mind bevétettek, melylyeknek birtokáért konok csata
vivatott 's csak az éj által szakittatott félbe. Nap féljöttekor a' republicanusok bátorsága 's reménye, mindenfell számos hadtömegektl látván
magokat körülvéve, lassanként hanyatlani kezdett. A' küls torlaszokat
elhagyák és csak néhány szk utczát tártának elfoglalva , melylyekben
még egy ideig a' legélénkebb ellenállást mutatták. Reggeli 6 órakor
Orleans és Nemours berezegek a' csatatérre mentek lóháton. Midn a'
St.-Martin-utczára belovagolnának , mindkettre lövés történt. Egy óra
múlva azonban az egész harcz bevégzdött.
A' lyoni lázadás híre nemcsak Parisban
hanem több más helyen is
nyugtalanságokat idézett el. A' st.-etiennei lázadást már emlitettük. A'
kis Arbois városban apr. 13-án a' respublica kikiáltatott ; ugyané' napon
,

,

,

Nimes

és Grenoble városokban is nyugtalan mozgalmak voltak, de a'
hatóságok által könynyen elnyomattak. Befordba egy futár azon álhirt
hozá, hogy a' republicanusok Lyonban gyztek; a' helyrség már épen
ki akará kiáltani a' respublicát midn egy másik futár érkezett , kitl a'
dolgok valódi helyzetét megtudták. Lunevillebl néhány altiszt Parisba
készült menni ezredével a' republicanusok lázadását gyámolítani, de
elfogatásuk a' merész tervet meghiusitá.
Az áprilisi nyugtalanságok a' börtönöket Francziaországban mind
betöltötték igen sok ember fegyverrel kezében a' lázadás alatt még
több pedig részvét gyanújából fogatott el. Egy pillanatig zavarban volt
a' kormány, mit tegyen foglyai tömegével, mivel a' tapasztalás megmutatta, hogy az esküttszékek a' fegyveres er elleni szegülést magában
igen súlyos bnnek nem tekintik; az ostromállapotot pedig a' cassatioszék törvényellenesnek nyilatkoztatván 's a' hadi törvényszékek ítéleteit
megsemmisítvén a' kormánynak lehetlen volt ezen eljárást ismételnie;
az udvar és kormány szerencséjére mégis az 1814-ki chartának azon
czikke, melyly a' felségsértés 's az állodalom közbátorsága elleni vétségek
eseteiben a' bíráskodást a' pairkamarára bizza, elsietésbl az 1830-iki
chartában is benmaradván ezt a' kormány bizonyos levén a' pairkamara
hajlékony ragaszkodásában, az áprilisi foglyok ügyében a' maga hasznára
,

,

;

,

,

,

,

fordítani elhatározá.

Az áprilisi vádlottak pere politikai fontosságát mellzve is a' legnevezetesb jogügyekhez tartozik melylyek a' föld bármelyly törvényszéke
eltt valaha eldöntettek. A' pernek csak elkészítése hét egész hónapig
tartott. A' vádlottak száma, kik Paris és Lyon Luneville Marseille,
Epinal, Besangon, Artois, Grenoble és St.-Etienne városokban raboskodtak, többre ment 500-nál, kiknek nagy része azonban már az elleges
vizsgálat alkalmával, mint bntelen, szabadon bocsáttatott. A' vizsgáló
bizottságnak nem kevesebb mint 17,000 darab okiratot kellett átolvasni
miért is a' franczia hírlapok e' pert méltán
's 4000 tanút kihallgatnia
nevezték óriási pernek (le procés monstre). 1834. nov. 24-én tartá a'
pairkamara els (titkos) ülését a' három nagv folio kötetet megtölt
10 *
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bizottsági jelentés felolvasásának meghallgatása végett, melyly felolvasás
számos illésben egymásután folytattatott. Miután Girod de l'Ain,a

bizottság elnöke , jelentésének felolvasását bevégezte, Martin fügyész
bogy a* 334 áprilisi
olvasá a* maga requisitoriumát, melylyben kívánja
fogoly közül l^ x felmentessék nem levén ellenük elegend vádalap, a"
többi 20i> ellen pedig a" birói eljárás teljes szigorral lolytattassék. A"
pairkanmra ülésteremé szk levén ilyly nagy számú vádlottak befogadására,
elhatároztatott, hogy a' Luxeiibourg-palotához egy uj és elég tágas terem
:

,

de idközben még tárta néhány ülést a" régi helyen a"
fügyész requisitoriumának megbirálása végett. A* fügyész által fimen -

építtessék,

,

128 fogoly közül 124 a' pairezéktl is tökéletesen bntelennek ismertetvén, tüstint szabadságba helyeztetett, 4 pedig a' fügyész
véleménye ellen vádállapotba tétetett ellenben a' fügyész által vádállapotba tétetni kívánt foglyok közül 8 fölmentetett e' szerint a" foglyok
Az uj törvényszéki terem és a' szükséges
egész száma 121-re olvadott.
melléképületek esak 1835. aprilisben készültek el. A' Lnxenbourg-palota
udvarán lev laktanya egy nagy börtönné alakittaték át, és a' vádlottak
a' különféle városok börtöneibl mind ide hozattak. Eljött a' nap, melylyen
nyilvános tárgyalása megkezdend vala. Ekkor olyly akadály
a' per
gördült el, mely ly re senki sem gondolt. A' vádlottak ugyanis használni
akarván a' törvények által világosan kimondott jogot, miszerint Franeziaországban az esküttszékek eltt mindenki fölléphet mint véd , kit a
vádlott bizodahnával megajándékoz, ha szinte az ügyvédi karnak nem
tagja is, olyly férfiakat választanak védikké, kik republieanus elveikrl
ismeretesek voltak, mint Cormenin, Carrel, Voyer d'Argenson, Lamennais 'sat. Azonban mart. 30-án királyi rendelet adatott ki miszerint a'
pairszék eltti védelmezés esak a" kir. törvényszéknél bejegyzett ügyvédeknek engedtetik meg, 's a' pairszék azon vádlottak részére, kik védt
tiszti pártfogót rendel. E'
az ügyvédi karból választani vonakodnának
rendelet ellen nemcsak az áprilisi vádlottak által választott védk, hanem
egész Francziaországlegtekintélyesb ügyvédei isünnepélyesen tiltakoztak
ugyan, de az ügyvédi kar tanácsában ez iránt Parisban hozott végzést a"
kir. törvényszék apr. 13-án érvénytelennek nyilatkoztatta.
Május 5-én a' per tárgyalása megkezdetett. 121 fogoly egymásután
vezettetett be katonai födözet alatt a' törvényszéki terembe. Midn a'
pairszék elnöke a' vádlottakat neveiken szólította, a lyoniak- st.-etienniek 's némelyly más városbeliek szokás szerint felelének; de a' párisi és
marseillei vádlottak, kik amazoktól elkülönözve más börtönben riztettek,
midn a' sor rajok jött, vonakodtak az elnök kérdéseire felelni, valamíg
részökre a' szabad védelem joga nem biztosíttatik. A' pairszék e' kívánatra
tanácsteremébe vonult, a' védválasztás kérdését pro fonna még egyszei
eldöntend. Határozata nem máskép ütött ki, mint elre várni lehete.
melyly midn a' vádlottakkal közöltetett, ezek felkiáltanak :,, Az ügyvedek
vonakodni fognak érettünk szólani mi pedig az élnkbe terjesztend
A.'
kérdésekre felelni nem fogunk." Ezzel az els ülés berekesztetett.
másik ülésben, mihelyt a' jelenlev pairek nevei kikiáltattak, azonnal fölkeli
a' vádlottak egyike, mondván, hogy c^y észrevétele \oln;i, mire a/, elnök
megjegyzé hogy mindenek eltt a' vádiratot kell felolvasni de erre nem
tetni javaslott
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ügyelve Beaune, a' lyoni foglyok egyike monda neki „Mi tiltakozunk
mivel a' szabad védelem jogát sérti. Lemondunk
a' tegnapi végzés ellen
védeíüaeztetésünkrl." Az elnök inté a' foglyokat maradnának nyugottau
ezek tömegben keltek föl ilyly kiáltással „Mieltt
's ülnének le, de
elitélnek, meg kell minket hallgatni I" Miután több hasonló felszólalás
történt a' vádlottak részérl, 's az elnök iránti engedetlenséget a' rendrség is hasztalan erködött fékezni, 's miután Cavaignac, az emberjogok
társulatának egyik fnöke a' pairszék eljárása elleni kikelése miatt,
vádállapotba helyeztetni rendeltetett a' tárgyalás folytatása másnapra
:

,

,

:

:

,

,

halásztatok.

A' legközelebbi ülésben a' tárgyalás rendesebben látszók menni. Crivelli
ügyvéd kit Gmchard lyoni vádlott választa védül törvényes kifogást
,

,

tn

azon pairek jelenléte ellen, kik a' per fölkészítésében részt vettek.
Okait a' fügyész megertleniteni igyekezett melylyeket amaz nagy
ügyességgel védelmezett. De csakhamar uj zaj keletkezett. Reverchoti lyoni fogoly ugyanis kinyilatkoztatá, hogy mindenek eltt a' pairszék
illetékességét kell kimutatni. A' vádlottak mindnyájan kiálták, hogy az
véleményök is ez 's Lagrange (Lyonból) beszédet kezdett , melylyben
ezen egész eljárás ellen tiltakozott de az elnök csakhamar félben szakitá,
az ülést felfüggesztettnek nyilvánítván. A' pairek tanácstermükbe vonultak, Crivelli ügyvéd fentebbi kifogását megfontolni, miután pedig végzést
hoztak, melyly által ama' kifogás félrevettetett, az ülés ismét megnyittatok.
Most Martin lyoni vádlott lépett föl, állitván hogy az egész áprilisi
zendülést a' rendrség készítette, a' republicanusoknak kelepczét vetend,
a' pairszék bíráskodása önkényes
melylyet a' foglyok el nem ismernek;
és a' többi vádlott ha az általok választott védk meg nem hagyatnak,
,

,

-

,

:

,

,

mond végül, elre ki van
miért bocsátkoznánk tehát egy nevetséges komédiába? Franeziaország pairei erszak barátai folytassátok önkényteket Ítéljetek el
minket vegyétek fejeinket azokéihoz kik már általatok elestek Mi
nyugottan várjuk Ítéleteteket ti pedig a' világ kárhoztató ítéletét el
nem kerülenditek!" Az elnök most fölhivá a' pairszék titoknokát a' vádirat
olvasására. De ennek nem volt rá ideje, mivel Jaubert fogoly felkiálta
„Ön a' vádiratot védink távollétében fel nem olvashatja." Ezután Beaune
fogoly kezdett irott beszédet olvasni. Hiában parancsolt neki hallgatást az
elnök, hiában iparkodtak az rök
ervel helyére lehúzni, ers ember
levén ismét és ismét kiragadá mag át reinek kezei közül, 's ismét és ismét
olvasni kezdé beszédét. Végre olyly iszonyú ln a' zaj, hogy egy szót sem
lehetett érteni. Az elnök jeladására az rtiszt a' foglyokat a' terembl
kivezetteté
a'
pairszék pedig tanácsteremébe vonult
eszközökrl
tanácskozandó a' háborgatások meggátlására 's kétnapi tanácskozás
után végeztetett
hogy azon vádlottak kik további háborgatásokat
okoznának, az ülésterembl távolittassanak el 's a' per okiratai távoliétökben olvastassanak fel. Alig nyilt meg a' következ ülés , midn a"
vádlottak, kikkel e' végzés közöltetek, tömegben fölkeltek, kiáltván:
„Mindnyájan el akarunk távozni !"'s Beaune hozzá tévé „Nem fogadunk
elbirákat, ha védink nincsenek." Egy óranegyed múlva többen behozattak ismét a' foglyok közül, mindnyájan lyoniak, kikrl föl lehetett
minden

felelettl tartózkodni fog. „ítéletünk",

mondva
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hogy csendesen viselendik magokat. A' titoknok olvasni kezdé a'
ekkor fölkele Lagrange,-^ viszszahozottak egyike és hangosan
monda „Én tiltakozom távollev társaim valamint az itt levk nevében
által megragadtatván
a'
is!" Az elnök intésére Lagrange nyolcz
terembl kivezettetett. Eltávolítása után csend lön és a' vádirat felolvasása
tenni,

vádiratol

,

;

:

,

r

,

elkezdethetett.

Ezek valának els jelenetei a' híres áprilisi pernek. A' pairszék eddigi
eljárása miatt az itél tagok közül többen viszszavonultak, ugy hogy a'
törvényszék végre csaknem kizárólag hivatalnokokból 's az udvar embereibl lón öszszeállitva. A' vádlottak közül csak kevesen vetették alá
magokat a' pairszék rendelkezésének. A' republicánus vádlottak által
választott védk pedig kötelességöknek tartották a' pairszék eljárása
iránti véleményüket kimondani. Két republicánus hirlapban („Reformateur" és „Tribüné") levél jelent meg az áprilisi foglyokhoz, melyly
alá 91 név volt irva 's melylyben természetesen a' nemes pairek nem
igen kimehettek. Ezáltal a' perben episod idéztetett el, a' maga nemében csaknem épen olyly nevezetes, mint maga a' per. A' pairkamara
ugyanis azon határozatot hozá, hogy a' levél aláírói feleletre vonassanak,
ket, mint a' törvényhozó hatalom egyik ágának megsértit, sorompói
elébe idézvén. Minthogy pedig a' 91 név közt két követ, u. m. Cormenin
és Audry de Puyraveau , nevei is aláírva voltak, tehát e' rendszabályt a'
követkamarával is kellé tudatni 's két tagja elleni kivitelére tle meghatalmazást kérni, mit ez meg is adott, ámbár akközben két aláíró Bourges
és Trelat , kinyilatkoztatá hogy ama' levelet csupán
ketten fogalmazták, adták kies látták el aláírásokkal. Cormenin, kinek a' levélrl
kiadatásakor legkisebb tudomása sem volt, kikerülé az üldözést, elég jókor
igazolván magát a' követkamara vizsgáló bizottsága eltt de a' makacsabb
Audry de Puyraveau ki épen nem akará magát igazolni, a' többi állítólagos aláíróval együtt a' pairkamara sorompói elébe idéztetett. Itt a' levél
,

k

,

,

;

,

elbbi nyilatkozatukat, 's eladásuk kétségtelenné
voltak a' tettesek, mégis az idézettek mindnyájan
több vagy kevesebb birság fizetésére 's fogságra ítéltettek.
Ezután a' nagy per tárgyalása folytattatott. A' vádirat felolvasása
botrány nélkül ment végbe; a' tanuk kihallgatása is könynyen ment
elejénte; de késbben a' szembesítések alkalmával olyly botrányos jelenetek
fordultak el, mink a' világnak bármelyly más törvényszéke eltt nehezen
történtek valaha. A' szembesítés végett elvezetett foglyok közül legtöbben megelégedtek annak nyilvánításával hogy
csak az erszaknak
engedtek, midn olyly törvényszék eltt jelentek meg, melylynek tagjait
biráiknak el nem ismerhetik. Mások tettleg megmutaták, hogy e' nyilatkozat komolyan tétetett. Reverchon lyoni fogoly a' Conciergerie börtönében
10 rrel két óráig viaskodott, 's még Bem bírták a' pairszék elébe vezetni:
's midn a' következett ülésbe csakugyan behufczoltatott, olyly beszédet
tárta, melyly teljes volta' legmerészebb kiíákadásokkal a' kormány ól birái
ellen. A' fügyész megkereséséin a' pairszék Reverchont rendkívüli büntetésre, a. ni. öt évi börtönre 's 5000 frank birságra itélto, mivelhogy
beszédében a' király személyét megbántotta s »' pairkamara iránti ti
letet megsértette. Egy másik lyoni fogoly Catin, a terembe huroiöltatván,
eredeti kiadói ismételek

tévé, hogy csupán

k

,

k
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egész hoszszában a' földre feküdt. Ismét egy lyoni , Hugues } ervel
által a' terembe. Fején vörös jacobinus-sapka
húzatott be két
karjai
felgyürkzve ábrázata az ellenállási erködés miatt halálsáppadt volt;
fogolytársai pedig, kik szinte behozatandók valának, nagyrészint kimaradtak t. i. meztelen vetkzve találtattak ágyaikban 's nem lehetett
ket felöltÖzésre birni. Fárasztó volna mind felszámlálni az egyes botrányos jeleneteket, melylyek a' per folytában majd minden lépten elfordultak. E' látványtól a' birák megrendítve 's kimerítve nem voltak
képesek az óriási pert az els roppant terv szerint végig vinni , hanem
három osztályra különítvén a' vádlottakat egyenként intézték el azok
sorsát. Legelször a' lyoniak ügye tárgyaltatott
azután a' St.-Etienne 's
egyéb kis városok vádlottai következtek, és a' párisi vádlottak utoljára
hagyattak, ámde ezek közül a' St.-Pelagie börtönbl egy földalatti
folyosón keresztül 28-an köztök a' legnevezetesbek mint Cavaignac,
Marrast 'sat. szerencsésen megszöktek. A' párisi foglyok szökésével az
áprilisi per elveszte legfbb érdekét, mivel csupán
adhattak volna
fölvilágosítást 's kell értesítést a' nagy öszszeesküvés iránt , melylyre a'
vád intézve volt. A' tárgyalások sokféle megszakadásokkal még hat hónapig
húzódtak és a' per nem elébb mint január 23-án a' megszökött párisi
foglyoknak makacsságbóli elitéltetése által végeztetett be. Aug. 13-án
mondatott ítélet a' lyoni vádlottakra, kik közül hét mentetett föl, ugyananynyi deportatiora a' többi 40 pedig egy évtl 20-ig tartandó fogságbüntetésre ítéltettek. A' st.-etiennei, grenoblei 'sat. számos fogoly közül
csak 19 ítéltetek el; ezek közül is igen kevesen kaptak súlyosabb büntetést. A' börtönben maradt 21 párisi fogoly közül, nyolczan fölmentetvén,
ketten deportatiora és a' többiek csekélyebb büntetésekre ítéltettek.
Aránylag legkeményebben bántak a' szökevényekkel, kik közül csak
kett mentetett föl nyolcz pedig deportatiora ítéltetett ; ez utóbbiak közt
voltak Cavaignac , Marrast és de Ludre követ ki befogatását még a'
per megkezdetése eltt szökéssel kerülte ki.
M. S.
Arábia, (lásd Közli. Esm. Tára I. K.) Ezeltt a török szultán országa volt
mióta azonban Mehmed Ali egyptusi alkirály a' hedsási és
yemeni tengerpartokat elfoglalta 1818-ban a' vahabitákat legyzte, fvárosukat Derreiyeht elpusztította, imánjukat, Abdalláht, ki azután Konstantinápolyban lefejeztetett, elfogta, nagy része az egyptusi alkirályság
alá jutott.
Maradtak mindazáltal azontúl is Arabiában egyes tartományok, melylyek íüggetlenségöket, legalább annak szinét, megtartották alkalmasint csak azért mivel Mehmed Alinak e' tartományok távolsága
miatt , 's egyéb vállalatokkal is el levén foglalva nem lehetett kedve ket
meghódoltatni. Név szerint a' déli partokon Hadramant a' nyugoti partokon Omán továbbá Hadzsar tartományok most is önálló fejedelmek
alatt állanak.
A' vahabiták (külön vallásos secta, melyly Muhamed isteni
küldetését tagadja) csekély maradványai fölött is Vahabinak szép és vállalkozó leánya uralkodik 's Hadzsarban néhány emir 's törzseik neki hódolnak.
Mehemed Ali mindent elkövetett hogy az arábiai partok birtokát, melyly neki a' veres tengeri kereskedést biztositá, megtarthassa, de
az 1840. jul. 15-iki szerzdésnél fogva kénytelen volt az elfoglalt földek
Hedsas ismét török birtokká
nagy részében való igényeirl lemondani.
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lett, legalább névszerint, mert a' nagyúr nem képes parancsainak a' nagy
távolból olyly érvényességet szerezni, mint Mehemed Ali, ki verestengeri
hajóserege által Meceának és Medinának valódi ura volt. Ezért a' déli határhegységjiíír-nak fejedelme , Ain-Ibn-Muri , és Sherif-Hussein, kiMoceát elfoglalva tartja, ismét függetlenekké tették magokat, 's a' vahabiták

—

1837- 's 1838-ban Dereiyeh újra felépült 's az egypemelik fejüket.
tusi seregek több vereséget szenvedtek. (1. Wekabiták.)
Arabiának benszülött lakosai között megnevezendk a' beduinok (bedevi-k, puszták fijai) kik sátorok-, gunyhók- 's barlangokban laknak ; a'
is

fellah-k vagy szántóvetk kikbl Egyptus is nagyobb részint megnépesittetett a' hadhesi-k, kik mesterségeket és mvészeteket znek; a' nyaranta nomád madi-k, anaseh-k, és sararat-ok, csoportosan vándorló,
családfk alatt álló és scbejkek, 's emirek által kormányzott arabok; végül a' vad és rabló sztikheusok. Mindezek között legszámosabbak, egy,

;

szersmind legtudatlanabbak a' beduinok. Az ország egyes részeiben 's ott
csak némi olvasást irást, számolást és vallást tanul a' fiatalság; Zebidben és Damarban akadémiák vannak 's tanittatik bennök gyógytan,
philosophia, csillagászat és csillagjóstan, nagy vegyületével a' babonának
és meséknek a' história vagy inkább hagyomány és költészet legjobban
virágoznak.
Termékei között nevezetesek a' fszerek és gyógynövények amazok között kávé 700,000 mázsa ; indigó dohány. Gazdag salitromban sóban ékkövekben fémekben de aranya hiányzik 's a' többi
ásványok is csak csekély menynyiségben nyeretnek. Állattenyésztése nevezetes a' lótartásról, melyly itt már régóta a' tökély magas fokán áll sehol sem ápoltatnak úgy mint itt e' nemes állatok sehol sem f ordittatik
anynyi gond mint itt, a' fajok tisztántartására és származásuk fell rendszeres lajstromok vezettetnek. A' gyárak és kereskedés a' banjánok, örmények és angolok kezében van. Az országnak évenkénti egész kivitele 8
is

,

,

—

;

,

,

,

,

,

;

;

millió piaszternyi értékre megy.
Arábia történetére nézve lásd Marigny Cardonne , Pococke, Sylcester
de Sacy, Johannsen, Rühle von Lilienstein és Híigel munkáit (ez utóbbi:
Geschichte der Araber, 2 k. Dresda és Lipcse 1832—38); földleírására
nézve pedig Niebuhr Burckhardt Kennedy J., Burnes J., Bird, Bottá,
Buckingham, Sadle, Robinson, Laborde, Jomard, Hammer, Fresnel, Wellsted 's a' t. utazásait.
Niebvhrtól „Yemen földrajza" utazásának egvik
legjelesb gyümölcse Bergha jepedig ázsiai Atlásában,
melylvnek egy része
Arábiát foglalja magában, igen jeles' geographiai munkát adott.
Wellsted britt tengerészhadnagy útja 1835-re esik. Ö Mehemed
Ali sergeit
'/

2

,

:

,

,

—

;

—

akarta kísérni de e' czéljával az egyptusi sereg legyzetése
után
lett hagynia, Tehát Omán tartományba
ment, melyly mint a'
,

,

nagyobb része, még

csaknem

egészen

ismeretlen volt.

fel

kel-

keleti part

A'

maskati

büntetések elkerülése, külföldi kereskedk iránt Bgyelem, 's
vallásos tü
relmesség által kitn. Welsteé szerencsésen
Obn-ig jött, hol uonbti
mar weehabitákat talált, kik megakarák ölni, és
igy ezek fvárosát* IVreyehoc el nem juthatott. Azután még a'
verestenger több parti pontját
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meglátogatá, 's utazását Londonban 1838-ban adá ki. Szerinte Arábiának
egy országgá egyesülése most kevesbbé hihet, mint 20 év eltt. Egyes
fajok, egész ország területén elhintve, majd békében majd háborúban élnek scheikjeik vagy sherifjeik alatt. A' városokban rendezettebb kormány
Emliti az utazó a' beduinok sajátszer restségét a' legnagyobb
van.
er megfeszítésre képes lélek mellett. Mig a' nk dolgoznak a' férfiak serege egész nap a' fige- és szilvafák árnyában henyél szendereg vagy a'
koránból 's "nemzeti költkbl verseket mondogat. Ez igy tart hetekig. De

—

,

,

egyszerre felpattannak, tevéik 's lovaikon több száz mérföldet bejárnak, 's
e' leirhatlan fáradság és nélkülözés között a' békétlenségnek egy hangját

sem

hallatják

Nevezetes
a'

's a' t.

a'

legújabb

idben

az adeni kikötnek, Arábia déli partján,
E' kikött az adeni

keletindiai angol társaság általi megszerzése.

—

Mahassan 1838-ban adta el az angoloknak, a' menynyire tudva
van, 1500 font évi jövedelemért. Aden európai kezekben bevehetetlen
hely, 's fontossága a' jövendre igen nagy. A' társaság ügyes kezeiben az
szultán,

,

—

Cs.
's frakhelye leend.
A' nagyszer ellépések során melylyeket tn legújabb idben a' keleti nyelvek 's irodalmak stúdiuma
helyet foglal
az arab nyelv 's irodalom tanulmánya. Evenkint növekszik az ide vonatkozó munkák száma. Az arab grammatikában Ewald Henrik adott kitnt Grammatica eritica linguae arabicae, 2. k. Lipcse 1833., melyly kezdk
részére sokkal jobb, mint De Sacy hires arab nyelvtana, 's egyszersmind
magas tudományos becs- Roorda arab nyelvtana (Leyden, 1835) világos képét adja a' nyelvnek
de tudományos mélység nélkül. Az arabok
saját nemzeti grammaticusaik
ismeretére nagy jelentség de Sacy
Anthologiája (Paris, 1829), melyly a' legkitnbb arab nyelvtudósoktól
kivonatokat közölt fordítással 's magyarázattal kisérve
's ugyanattól
Alfija kiadása (Paris
1833), melyly Dschemaleddin Mohammed Ibn Melek
arab nyelvtudósnak rimes grammatikája. Egy másik eredeti német nyelvtan, Adschurumija Mohám. Ibn Daudtól újra kiadatott franczia fordítással kisérve Vaucelle által (Paris, 1833.), de gondtalanul 's ki nem elégitleg. A' köznépi arab nyelv ismeretére jó segédforrás Caussin de
Perceval: Gramm, arabé vulgaire pour les dialects d'orient et deBarbarie
A' szótárirás mezején legkitnbb jelenet:
(2-ik k. Paris, 1833).
Freytagii Lex. Arab. Latin. (Halle 1830—38. 4 vol.), melyly által sürget
szükség van pótolva. E' munka leginkább két eredeti szótárra Friruzabadi Kamus czim, és Dscheithari Sihah czim szótáraira épült tökéletesnek 's bevégzettnek azonban nem mondható. Ugyanebbl kivonat is
jelent meg Halléban 1837-ben. Franczia-arab szótárt Ellious Bochtor
Olvasókönyveket, chrestomathiákat és anthoadott (Paris, 1829. 2 k.).
logiákat adtak J. Humbert (Paris, 1834), melyly kezdk számára igen jó;
Freytag (Bonn 1834). Kezdk számára szolgáló chrestomathia helyét
pótolják Lokman meséinek kiadásai is Rödigertöl (Halle, 1830), melyly
legjobb Schiertöl franczia fordítással (Dresda, 1839) és Rasktól (Kopenhága, 1831). Kosegarten jeles arab chrestomathiája (Lipcse, 1828) igen
jó glossariummal eredeti kéziratokból vett jeles darabokat közöl de
kezdk számára igen nehéz. Még jelesebb ennél De Sacynak egy kevéssé
arábiai
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afrikai kereskedés középpontja
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régibb chrestoinathiája (Pária, 182(5), mely ly valódi bányája az arab tudományosságnak, ízletes és gonddal dolgozott költi virágfüzér Grangeret
de Lagrange arab anthologiája (Paris, 1828). Eifsealebi eredeti arab
anthologiáját, német forditással G. Fliígel adta ki (Bécs, 1829).
Arab irók kiadásaira 's magyarázataira menvén át, els helyen áll itt
a' Korán , mint az egész mohamedanismus
alapja 's az arab styl elpéldánya. Ezen fontos könyv szövege ekkorig csak Hinkelmann silány
fordításában forgott közkézen mert a' pétervári és kazáni kiadások,
magas áruk miatt, nem valának megszerezhetk. E' hiányon segített
Fliígel, (Lipcse, 1834, stereotyp kiadás), melylyet njra kiadott 1837-ben
Redslob. Más fordítását a' Koránnak J. Wahl eszközlötte (Halle 1828),
de olyly nehézkes prózában, hogy általa az eredetinek minden szépsége
elvesz. J. Hammer a' „Fundgruben des Orients" 2-ik és 4-ik kötetében
jeles mutatványokat közlött
remekeit a' fordításnak.
a' Koránból
A' muhamedán vallással öszszefügg egy oldalról a' babona, melyly
amuletek- talizmánokban 'sat. mutatkozik, más részrl a' muzulmánok
jogtudománya. Az elsre nézve Reinaud nyújt becses adatokat „Description des monuments musulmans du cabinet de Dvc de Blacas" czim munkájában ; az utóbbinak körébe tartozik Solvet „Instituts du droit mahometen sur la guerre avecles infideles" (Paris, 1829); Zeilinger „Kriegsund Friedensgesetze der Musulmanner' (Erlangen, 1828); de ezek a'
jognak csak egy kis részére szorítkozván, nevezetesb Alemgiri bírói
Ítéleteinek (Fetavi) gyjteménye, melyly megjelent Calcuttában 1828.
,

,

,

,

—

,

:

Nem

régen

ers

vita keletkezett a' felett

:

valljon az arabok költészete

egyáltalában meltó-e figyelmünkre, 's nem kellene-e azt mint a' nyugoti
ízléssel egészen ellenkezt, félre lökni 's csak a' történeti, földirati, mathematikai, szóval az anyagi hasznot ígér munkákat ismertetni? A' vita oda dlt
el, hogy a' keleti költészetnek saját magas becse van, 's az, mint az emberi
szellem sajátságos szépség virága, mint más testvérei gondos ápolást
érdemel. Fleg a' legrégibb , még Mohamed korán is túlmen arab költemények, költi nyelvészeti 's történeti becsük miatt, méltó elismerésre
találtak. Ide tartozik egyes Moaüakal a' leghiresb régi arab költeményeknek, három kiadása, u. m. Lebid (kiadta arabul 's deákul Peiper,
Breslauban 1828); Hareth (deák forditással 's jegyzetekkel Vullerstl,
Bonn, 1827), Tarapha (ugyanattól, 1829.); továbbá Amrilkeis hires
moallakat-költ egyik költeménye, A. Arnoldtól (Halle 1836) 's ugyanennek egész divánja Mac Guckin de Slane-töl (Paris 1837) régi arab
költemények egész gyjteményét (Abu Jcmani Hamasája) Freytag adta ki
Tebrisi jegyzéseivel (Bonn 1828). Ugyané' mezn dolgoztak Rckcrt,
Kosegarten, Rdiger.
Kevesebb buzgalom fordíttatott az ujabb költkre, melylyek valóban kisebb becsüek is. Ibn Dorc/d „Maksura" anmti
költeményét Bogsen adta ki (Koppenhága, 1828) 'a Wolff Fr, ismertotcit
egy pár ekkorig nem ismert költt, Abulfaradtch Babbaghát ét Abu
Ischákot a' 10-ik századból.
A' költészetbl prózába átmeneteit az arab irodalomban azon Írásmód
képezi[, melyly a' versmértéktl ment nyelv szabadságával a' ríni
hangzá
hangzását köti öszszc, 's leginkább költi elbeszélésekre használtatik. A'
,
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Korán maga

is

ilyly

nyelven van

írva.

Remekek

e'

nemben

Hariri
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Arab irodalom,

inelylyeket De Sacy és Caussin de Peréépül már elbb teljesen
kiadtak, Peiper pedig 1832-ben deák fordításban njra kiadott. Rückert
Fr. ugyané' költeményeknek szabad német átdolgozását adá (Stuttgard,
1837), a' német fordítási mvészet valódi netovábbját melylyre a' német
irodalom kevély lehet. Jeles továbbá e' nemben Ibn Arabschah, kinek
„Fakihal-cholafa seu
fructus imperatorum et iocafio ingeniosorum"
czimü munkáját Frey tag adta deák fordításban 's megjegyzésekkel (Bonn,
Samachschari erkölcsi jelesmondatait „arany nyakkotök" czim1832).
mel Hammer-Burgstall (1835, Bécs) Fleischer (Lipcse, 1835) és H. Weil
arab erkölcsök, szokások és nép(Stuttgard, 1836) fordították.

mén"

,

,

:

—

—Az

jellem megismerésére anynyira fontos példabeszédek gazdag gyjteményét Meidani szedte öszsze Chr. után 1125-ik évben. Ennek kiadásával
's fordításával Quatremére és Freytag foglalkodtak. Uj arab példabeszédek
gyjteményét Burckhardt adá angolul , 's ezt németre fordította Kirmss
Nem anynyira ékes nyelv , mint képzelet dúsgaz(Weimar , 1834).
dagsága által kitn a' magyar nyelvre is fordított , kedves „ezeregy
éjszaka"; ennek arab szövege kiadását Habichf Max eszközléBreslauban,

—

pedig Weil G. kezdte meg Stuttgardban.
Igen gazdag az arab irodalom történeti és földleirási munkákban,
melylyek közöl több igen fontos a' kelet történeteire nézve. A' történeti
munkák közt legels Taberinak nagy közöns. históriája, alapja sok más
történetirónak, kik ama' terjedelmes munkából szedegettek; ennek közzétételét Kosegarten vállalta magára (1831-ben kezdve Greisswaldében).
Wüstenfeld Göttingenben kiadott több arab történeti munkát „Abu
Zacarja en-Navavi" melylyben Muhammed rövid életirása foglaltatik
(1832) „Abu Abdalla Dahabi" (1833) és „El Lobabi" (1835). Ezen
általános történeti munkákon kívül az arab történet egyes részei is adattak ki, p. o. „Takieddini Makrizi hist. Coptorum'- H. J. Wetzert\ 1828.
História Merdasidarum ex Halebensibus Cemaleddini annalibus excerpta
a Jos. Miiller (Bonn, 1829).
„Hist. Jemanae" Johannsentöl (Bonn,
Frahn „die áltest. Nachrichten ber die Volga-Bulgaren aus
1828)
Ibn Fasslans Reiseberichten (Petersburg, 1832) végre Reynaud Extraits
des historiens arabes relatifs aux temps des croisades" (Paris 1829).
Az irodalom történetére két nevezetes munka jelent meg, t. i. Hadschi
Chalfa nagy bibliographiai szótára, kiadta Flgel (Lipcse, 1835) és Ibn
Challipan" nevezetes emberek életirásai kiadta Wüstenfeld (GÖtting.

uj fordítását

—

:

;

—

—

:

;

,

—

;

1835).

A' földleírás mezején kevesebb történt. Rosenmiiller Syria rövid leírását
adá Sherif-El-Edrisitl és Khalil-Ben-Schahin Dlahertl (Lipcse, 1828);
Lee Sámuel pedig Londonban angolra fordította Ibn Batuta utazását
(1829). Ffigyelem azonban Abulfeda földleírására fordíttatott, melylynek
neve „Kitiib Tekquoim al-buldan."~Ennek részeit Wüstenberg adá ki autographicus alakban; hasonló kiadás jelent meg Parisban Jowi/tól(1830). Az
egésznek kiadására Reinaud és Mac Guckin de Slane vállalkoztak (1836).
A' történettudomány másik segéde a' nummismatica egyes uralkodó
családok pénzeirl írt monographiák által gazdagult, p. o. Fráhntl Péter:

,

várott.

A' mathematika terén

még

csak igen kevés ültettetett át Európába
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gazdag kincseibl, mert az arab nyelvtudósok nem keda' mathematicusok pedig nem tudnak arabúi. Math.
tárgyat tartalmaz tke. Algebra of Mohamme ben Musa, melylyet Ff.
az arab irodalom

velik a' mathésist ,

:

Hsen
des

adott ki

Londonban ( 1831) és

,,Trailé des instruments aslronoiniques

Arabea composé par Abpul ívhasson AH de Maroc"

—

Gazdagabb valamivel

Sedillot

ford.

irodalom, azonban
munka Calcuttában jelent, meg; mily ly ének Mundschis ol-Kunun , Scherh ol-Moghni nagy eommentár ama' felett, Bahr
ol-Dscheicahir , orvosi szótár, és Avicenna' Ardschusel-e.
h.
Arad. Magyarország egyik vármegyéje a' tiszántúli kend étben, mely ly
Biharvármegyének belényesi, szalontai és
a' legújabb felosztás szerint
nagyváradi járásaival együtt egy polgári kerületet képez. Földterülete
m.fóld; fele része a megyének és pedig a' keleti, hegyekkel
108 3G4
bvelkedik, melylyek az Erdélybl bejöv kárpátok ágazatai, meglehets
zordonok 's köztök legmagasabbnak tartják a' Higyist Aranyág falu
határában. A' nyugoti rész mer rónaság, melyly fában nagy szükséget
szenved, kivévén a' Biharmegyével határos Lunkaságot melyly gyönyör
erdkkel borított lapályság. Használható földe 1.183,421 hold, 1200
ölével, melylybl 410,764 h. szántóföld, 131,220 h. rét, 23,523 h. szll.
11,740 h. kert, 481,154 h. erd 125,020 h. legel. Folyóvizei közt
legnevezetesebbek: 1) a Maros, melyly tutajokra hajókázható 's a' megyének egész déli oldalát mossa. 2) a' Fehér-Körös, ebbl szakad ki azon
híres nádori malomcsatorna, melyly számos nagy jövedelm malmokat
forgat; 3) a' Fekete-Körös ; 4) Csiger ; 5) Töz , ennek mellékén vannak
levegje egészséges,
a' legszebb lapályos tölgyes-erdk. Éghajlata szelid
úgyhogy a' halandóság nem nagyobb 3 °/ -nál. Járványok a' vérhas,
tüdlob vörheny vörös himl meghonosult bajok pedig a' váltóláz és
szemhályog. Ásvány- és gyógyvizei közül megemlítem a' mony ászait,
melyly 22 foknyi meleg, falkatrészei vas, mész, 's némelyly középsavak,
különösen használtatik a' némberi kórokban melylyek idegbeli gyengemajdnem forró hévfoka
séggel párosulnak. A' pankotai igen meleg
30-on fölül van, a' törökök idejében Mehádiával mérkzött. A' borosjenöi
kevés vasat magnesiát kénsavas mészeget
és mokrai savanyuvizek
foglalnak magukban 's jelenleg igen elhanyagoltainak, valamint a' világosi
10 foknyi meleg forrás és az ó-aradi vasat és meszet tartalmazó förd is.
E' megye Magyarországnak legszebb 's legtermékenyebb megyéi közé
tartozik, mert a' természetnek csaknem minden termékeivel pazarul meg
van áldva. Keleti hegyes vidéke ásványok közül szolgáltat arany és ezüst
nyomait Zöldes, Jószás körül; rezet Sólymos vidékén; igen sok és jó
vasat Dézna Monyásza Tautz 'sat. helységek határaiban sok tzi és
különösen szilvát, melylybl csaknem minden
épületi fát gyümölcsöt
helység éget pálinkát. A' rónaság ellenben gazdag szántóföldökbe! kövér legelkkel birván, termeszt hires tisztabuzál 'a különösen 80*
tengerit; dohányt nagy menynyiségben, mert egész dohánykertésztelepitvények vannak itten, minségié nézve a' glogováoii Ós uj-pauli>i
legjobban dicsértetik. Gyümölcse közül hires öárgacünynyéjél említeni. itt-ott tudományosan müveit gyümölosösök láthatók, például LökÖSul
piMZtán Bánhicll Antal keltjében OSak az almák különb/.o tája ,SO-ra fUg
[Paris, 1835).
minden ide tartozó
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részének a' bor. Ki
zamatos aszszubornak, melylyhez hasonló termesztetikPaulison,Kovaszinczon, Gyrökön
valamint kedves els osztálybeli fehér borairól ismét Magyarát,
is
Galsa, Muszka, Agris, Pankota helységek ismeretesek. A' terjedelmes
rónaságon pedig a' ló-, szarvasmarha- 's különösen sertéstenyésztés virágzik 's az aradmegyei sertésfaj más vidéken is nagy becsben van.
Az 1846-ki hivatalos öszszeirás szerint volt a' megyében Arad királyi
városon kivül, melyly külön íratott öszsze, 24 mezváros, 145 falu, 31
puszta, 37,760 ház, 38,863 háznéppel. A' férfiak közt találtatott 505
tisztvisel és honoratior, 1345 kézmves 1135 nemesi szolga 22,285
paraszt, 20,353 zsellér és kertész, 62,706 figyermek. A' nnem száma
pedig 102,851 fre menvén, az öszszes népesség tett 211,180 lelket. Melylyhez hozzáadván Arad város népességét 's a' nemességet, melylybl 1,632
szavazható egyén volt, az egész megyei népesség felment 239,984 lélekre,
kik közt nyelvre nézve 36,061 magyar, 1,789 tót, 18,107 német, 180,268
oláh, 1,406 rácz, 153 görög, 2,200 zsidó; vallásra nézve 41,892 római
katholikus, 15,960 görög katholikus, 2,939 evangélikus, 11,037 refomatus,
165,956 nem egyesült óhit találtatott kik 1 sz. k. 's 23 mezvárosban,
A' m.városok közül 8 oláh, 1 német, 2 magyarés Í56 falun laknak.
rácz-oláh, 4 oláh-magyar, 3 oláh-magyar-német, 2 német, 3 oláhnémet-magyar. A' faluk közül 138 oláh 5 magyar 4 német 3 magyar 1 oláh-rácz1 oláh-magyar-német
oláh 1 oláh-tót 3 oláh-német
Müipara sem megvetend e' megyének. így vasmagyar-tót-német.
hámorok számosan vannak a' borosjeni uradalomban, Monyásza, Dézma.
környékén, melyly utóbbi legnevezetesebb, pedig a' telep még csak csirájában van *s egy nagy olvasztóból 's egy ujabb rendszer szerint borított
hámorból áll. Az olvasztó 14,000 mázsa nyers vas termelésére van
fölszerelve, melylybl 5000 mázsát saját hámora dolgoz fel, a' többi 9000
mázsa nyers vas pedig a" többi vidékbeli vashámoroknak adatik el.
Számos szeszgyárai közül legnagyobbak a' kisjeni 3000 akó 20 foknyi
évi termeléssel, és a' pankotai, hol egy gazdag szökkút érdemel említést,
melyly 24 óra alatt 1500 akó vizet szolgáltat. A' már fentebb érintett
malmokfehérkrösi nádori csatorna telve jövedelme* kitn lisztet
kal, Lökösháza pusztán pedig egy hollandi módon épitett hires szélmalom
dolgozik. Mész több helven égettetik csak Agrison 80 kemenczében
évenként 24,000 köböl mész készül.
Jobbágyok kezén kik eddig
egyedül viselték a' közterhet, van 7034 4/8 egész állomány szabad telek
283 5 /s> öszszesen 731 Vs úrbéri állomány. Az 1828-ki országos öszszeirás
adó alatti földbl 275,586 holdat tett ki.
Milyly nyomorú állapotban
van itt a' népnevelés megtetszik onnan hogy az egész megyében csak 1
egyesült 1 nem egyesült óhit 12 zsidó, normális, továbbá 20 kath. , 15
protestáns, 20 nem egyesült óhit, 2 zsidó elemi iskola találtatik; és
igy 165,956 n. e. óhit oláhnak csak mintegy 20 tanodája van!
Fvárosa a' megyének O-Arad.
Aradvármegye e' néven csak a' tizenhetedik század utóéveitl kezd igy neveztetni az oklevelekben elbb
Orod vármegyének íratott. Régi nevét a' megye Orod vártól vette, hol
egy káptalan is volt's a' mostani Glogovácz falu helyén feküdt. Itt tartotta

De legnevezetesebb terméke a' megye dombos
nem hallotta hírét a' hires ménesi vörös igen édes
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Béla király 1135-ik évben azon gyászemlékü országgylést mclyly
hitvesének IJonának indításából 68 fembert, mint a' király vakságának
egykori eszközlit, öszszekonczoltatott. A' megye régi történetébl egyébiránt keveset tudunk, anynyi bizonyos, hogy a' török idk ahitt végtelen
sokat szenvedett 'a anynyira elpusztult, hogy 1732-ben még csak 3 birtokos
családot számlált, 's 1741-ben hadi és házi adója öszszesen 10,156 f'r. 58
krt. tett. 1747-ben Zarándmegyének két járása ide csatoltatván, ez idtl
hanem vagyonosságban is folyvást gyarafosrva nem csak területben
's még
az 184 8/9 -ki forradalom eltt egyike volt gazdagabb
podott
meo-yéinknek , hanem a' forradalom alatt 's különösen annak végén a'
magyar, muszka osztrák táborok átvonulásai alkalmával milliókra
8
kárt szenvedett. E' megye kebelében ért ugyanis véget az 184 /9 -ki
magyarországi nagyszer dráma. Itt adta meg magát feltétlenül Görget
,

IL.

,

,

men

,

Arthúr , a' magyar hadak fvezére 's már ekkor dictator, a' muszka
seregeknek augustus 12-kén 1849-ben (1. bvebben Világos). Aradmeoye nagy része (544,832 hold) egykor a' modenai berezeg uradalma
volt, kinek magvaszakadta után minden magyar jószága fiscusra szállván,
a' kamaráé lett's ezáltal kir. adományképen adatott 's adatik el mai napig.
Leo-többet nyertek ezen uradalomból b. Ditrich (a' pankotai és butyini
districtusokat, közel 200 ezer holddal) 's cs. kir. fherczeg József nádor (a'
Aradkisjeni és zarándi districtusokat mintegy 168 ezer holddal).
vármegyei birtokosok jelenleg. Legnagyobb birtokos e' megyében a
kamara, melylynek jószágai ménesi és pécskai tiszttartóságokra, 's aradi
mf.
számtartóságra osztatnak el. Austriai fherczeg István birjá a' 10
terület kisjeni, b. Ditrich a' pankotai és butyini , gr. Königsegg a'
borossebesi , Bohus a' rilágosi, Csernovics a marsai, Aczél a' borosjen/,
Forrailvána' soborsini, gr. Gyulai a' fazrkasrarsándi, gr. Hadik a' szemlaki, b. Simonyi a'radászi, b.Névery a.' gyulavar sándi , Szalbek a' petrisi
uradalmat. Ezenkivül királyi adományos birtokos családok Algyai, Álmay,
Almásy (palatinális adományos), Alexics Bánó Bochdanovics, bodrogi
Des, Edlsbachcr,
g. n. egyesült zárda, Brassay, Czárán, Czigler
Foky, Hampel, Hendrey, Institoris, Izsáky, Józsa, Kászonyi, Kabdebo,
Kerülösi Kiss Tauczi Kiss Korneli László b. Lopresti Marczibányi,
Nákó, Nasztredinovics, Purgli Remekházy Reviczky, Schercz Stetner, Szke, Takácsi, Tibold, Déznai Török, Szclezsányi Török, Urbán,
,
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gr.

Wenkheim.

áltattak
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Királyi adományt felkérne birtokba léptek, de
Ilengehnüller
Dániel, Fascho Glacz
,

Bánhidy

,

,

nem statu,

Jakabffy,

Mandorf, Sánka, Vásárhelyi. Hagyományosok, Zálogosok, és örök-felrallásuak
gr. Almásy, Bálás, Bíró, Bittó, Csapó,
Kövér, Lonovios, Mahler, Kegent,
Fribeisz, Házy, Kiss, Kornya
Szalazár, Szalatkay, l>. Tomassich, Tóth. gr. Wickenburg, Vörös.
Kovács, Langó

,

b.

:

,

— F.

1

Arad. E' nevet három hely viseli, u. ni. O-Arttd királyi városa Maros
Uj-Arad mezváros a' Maros l»al
jobb partján Aradvarmegyében
mellékén az elbbeni várossal átellenben Teniesvármegyébeu végre árad
vára szinte a Maros bal partján. Ó~Arad 1826-ban letl királyi várossá
;

;

1

fekszik termékeny rónaságon, Pesthez 18 posta állomúsnyira. Lakosai,
kik 18150 fre mennek, részint németek, részint oláhok, magyarok

's

Arad.
ráczok;

a'

kézmvességet

dohánynyal

kereskedést élénken folytatják, különösen
gyapjúval, borral , nyersbrökkel mézzel és
vásárai a' gyári és fényzési portékákra nézve a'

gubacscsal

,

sertésekkel. Országos
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's a'

,

,

pesti és debreczeni vásárok után

mingyárt következnek.

Van egy

kath.

gymnasiuma f polgári tanodája 's egy mesterképz-intézete a' n. e.
óhit oláhok számára. Székhelye a' vármegyének és egy nem egyesült
óhit püspöknek. 1848 49-ben Arad czimü politikai lap is jött ki
Aradon. Uj-Arad csinos német mezváros 4000 lakossal. Fakereskedése
nagy fontosságú kivált fenyszálakkal deszkákkal melylyek Erdélybl
a' Maroson szállitatnak ide. Vizimalmai rlik azon hires aradi lángtisztet,
,

—

,

,

,

melylyel még külföldre is nevezetes kereskedés zetik. Az aradi vár
négyszegletre van építve, ers sánczokkal, bástyákkal és két kapuval. Ezen
várat még a' törökök kezdték építeni, de Eugen hg. újonnan felépíttette, 's
belle jeles ersséget csináltatott. A' mostani vár II. József alatt végeztetett be 's Ó-Araddal egy hid köté öszsze a' minthogy a' vár is Aradvármegyéhez tartozik. Nevezetessé teszi e' várat a' legújabb forradalmi
korszak alatt kiállott 8 hónapi kemény ostrom, és a' szinte jeles, elszánt
vitézséggel folytatott védelem. Ugyanis a várparancsnoka Berger osztrák
tábornok az 1848-ik oct. 3-ki császári proclamatio következtében az
engedelmességet a' magyar kormánynak nem csak felmondá, hanem
Aradot is felszólitá a' megadásra, mit midn ez és az rsereg viszszautasita,
elkezdé bombáztátni a' várost mi a' forradalom alatt több ízben megujittatván, e' szépen virágzó hely nagy része igen megrongáltatott. Más oldalról a' magyarok is komoly készületeket tevének a' vár ostromához 's bekerítéséhez, anynyira, hogy 1849-iki június végével Berger csakugyan
kénytelen volt capitulatioval magát megadni miután az rsereg fképen
éhség és betegség miatt képtelen volt további védelemre. Ezen nevezetes
ostromnak történetét azonban bvebben közöljük „Arad ostroma'' czikk
alatt. Késbb azaz jul. elején a' magyar kormány Pestrl Szegedre költözvén az egyesült osztrák-muszka fsereg közeledte miatt itt sem
maradhatott meg, hanem Aradra tévé át székhelyét, mint azt az aug.
4-kén Aradon kiadott proclamatio tanúsítja. Kossuth 's az országgylés
egy része szinte Aradra érkezvén aug. els napjaiban több tanácskozmány tartatott melylyben a' ministeriumot a' dolgok állásáról kérdre
vonták. Határozott választ azonban az uralkodó zrzavar legfelsbb
fokán senki sem tudott adni. Ezalatt a' magyar seregek Szregrl is
viszszanyomulván a' magyar kormány egy része Lúgosra vándorolt,
más része pedig, valamint Kossuth is, az aradi várban maradt 's innen
tévé végs intézkedéseit, melylyek azonban Magyarhon sorsát többé mennem változtathaták. Nagyváradról Görget jött ugyan Arad felé, hogy itt
a' déli magyar sereggel egyesüljön
de már késn mert ez Temesvárnál
aug. 11-kén az egyesült osztrák-muszka fsereg által szétszóratván,
ugyaneznap Kossuth is letéve kormányzói hivatalát 's átruházá azt
Görgire ki még aznap Ó-Aradról kelt levelében meghitta Rüdiger
orosz tábornokot miszerint erejével saját seregei közé vonuljon, 's válaszsza el
az üldöz osztrák seregektl, mert mint irá, osztrák seregek
eltt fegyverét feltétlenül letenni soha és semmi esetben nem fogja. Ennek
következtében történt a' világosi íegyverlerakás (1. Világos), 's ezután
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;it Rüdiger a' fegyverlerakó
magyar sereget tábornokaival együtt az
osztrák seres szabad rendelkezése ara, minek következménye ln hogy
Aradon melvlvet Damjanics várparancsnok Görget dictátor parancsolatjára aug. L9-kén az o'sztráfenak védelem nélkül átadott, a' magyar
seregben szolgált tisztek mindnyájan katonai törvényszék elébe állíttatván
részint többévi várfogságra, részint halálra ítéltettek 's gr. Versei
Károly Aulich Lajos. Törölt Ignácz. Lahner György , Pöltenberg Ern,
Nagy-Sándor József Knézich Károly gr. Leiningen Károly , Damjanics

udft

,

,

,

,

';

,

János, mind magyar tábornokok, oct. 6-kának hajnalán felakasztattak,
Kiss Ern, Dessewffy Aristid, Lázár Vilmos, Schweidel József pedig

fbe lövettek. — F.
Arad ostroma. A' honvédelmi bizottmány, Jellachic'h bán

elvonulása

's

üóth- és Philippovicsnak elfogatása után, oct. 8-ikán a' király és nemzet
nevében szorosan 's kemény feleletterhe alatt meghagyta minden hazabeli
várparancsnoknak hogy 7 nap alatt a' magyar háromszín lobogót mulhatlanúl kitzzék, a" parancsolat nem teljesítit hazaárulóknak 's törvénykivülieknek nyilatkoztatván. Okot adott erre a' katonaságnak több helyen mutatott magaviselete. Aradon már oct. 3-ikán kitörtek a' katonaság és város közti egyenetlenség els jelei. A' városba ugyanis egyfell
Leiningen gyalogság, másfell 600 Schwarzenberg dsidás akart bevonulni. A' dsidások ezredesének Blombergnek ismert gondolkodásától semmi
jót sem várván az aradiak
a' nemzetrség a' katonák bejövetelét gátolni
akarta az István-térre 4 álgyut vitt 's 400 aradi nemzetr, segittetve az
Aradon állomásozó 600 debreczeni 's 400 gyulai nemzetrtl elállotta a'
város bejárásait a' boltok bezárattak 's követek küldettek a' csapatnak
ezredeseihez hogy ezeket benyomulási szándékuktól viszszatartsák. Az
alkudozások két óráig tartottak, végre Berger János tábornoknak, a' várparancsnoknak közbevetésére a' nemzetrök viszszavonúltak, 's a' gyalogság zenével, magyar dalokat játszva, csakugyan bement a' várba, a'
dsidások pedig Új-Aradon maradtak. 4-ikén ismét riadó doboltatott,
mert a' várba hadszerekkel terhelt szekereket akartak vinni. Ezt a' nemzetrök ismét gátolni akarák , de aradi fispán Bohtis János közbeszólására a' szekerek is csakugyan bebocsáttattak. Ekközben a' megersített
vár bástyáiról töltött álgyúk irányoztattak a' város felé, és a' Varba senki
be nem bocsáttatott. A' várparancsnok Berger János (sopronyi születés) oot.
4-ikén felszólitá a' várost, hogy oct. 5-ik regg. 10 óráig nyilatkozók: valljon akar-e a' császárnak engedelmeskedni? a' város feleié a' királyért vérét is ontani kész, csakhogy minden tle jöv parancs magvar tninister
által legyen ellenjegyezve.
A' városbeli nyugtalanság öttön ntt, és
nem ok nélkül. Oct. 6-ikán a' várparancsnok a városnál lev á Igyuk mint
kincstári tulajdon kiadását 's a' honvédek közé állt sorkatonák viszszaktü•lését, 's a' Máriássy János parancsnoksága alatti tiszántúli mozgó nemzetri csapatoknak :i városból kiutasítását sürgeté
mire közgylés tari:it \ án, határozatott, hogy kivánsága teljesíttetni nem fog. A' várost kezdek
eltorlaszolni, a' Maros partjait sánczolni 's mindenki csatára késztilt. A'
-orkatonák 's dsidások közöl a' bezárt várból egyesek át szökdöstek.
ilyly esetben a'várr leltt egy átszökni akaró sorkatonát. Ez jeladás leit
az oct. 7-iki álgyuzásra. Berger várparancsnok déli 12 órától
óráig ál,

,

,

,

,

;

,

:

1

;

,

''

1

Arad ostroma.

161

gyuztatta a' várost 's kartácslövéseket is tetetett. Ezúttal kár kevés, személyes sérelem még kevesebb történt. Egy gyermek maradt halva, 's két
debreczeni nemzetr kapott sebet. Öszszesen 27 lövés volt, közte 2 bomba.
A' boltok bezárattak, az álgyuk 's nemzetrök a' Sz. István-téren készen
állottak. A' debreczeni nemzetrök az ablakokban töltött fegyverrel várakoztak a' dsidásokra, de ezek nem jöttek. Mondják, hogy az els álgyút
a' várbeli ferencziek szerzetének gvardiánja, egy horvát, suté el. A' várparancsnok ismét megújitá követeléseit, mire egy városi küldöttség ment
hozzá azon izenettel, hogy kivánatára sem pénz, sem álgy ú nem fog adatni,
a' nemzetrök fegyvereiket lenem rakják, a' feketesárga zászló ki nem tzetik, 's a' Maros körüli elrök be nem huzatnak.
és gyermekek
kezdek elhagyni a' várost. Ennek okát kérdezvén a' várparancsnok, azon
választ nyeré, hogy a' város a' legvégsre is készen áll, 's a'
és gyer-

Nk

nk

mekek

sirását hallgatni

nem akarja. Egyébiránt a' várparancsnok igére,
nem ad, többé lövetni nem fogja; azonban a' leg-

hogy a' várost, ha okot
nagyobb készületeket téteté, a' vár melletti élfákat vágata 's takarittatá.
Blomberg és különösen Siliák horvát ezredes vettek igen nagy részt a' hadi
tanácsban 's készületekben. A' várbeli rök és elorök közt gyakori
lövések váltattak, hogy azonban minden további ingerültségi alkalom elkerültessék, a' nemzetröknek a' viszszatüzelés megtiltatott.
A' bécsi oct.

—

6-ikának hire, melyly oct. 11-ikén érkezett Aradra, 's a' városból a' várba
azonnal beszállittatott, nagy örömet okozott a' fenyegetett városban, 's
némi levertséget a' várban.
Azonban az ostromállapot folyvást tartott,
statárium hirdettetett, 's óránkint új
a' várban haditörvényszék alakúit
hirek remitek a' város lakóit, a' nemzetrség éjjel nappal fegyverben állott.
A' várrizet fel sem vette a' honvédelmi bizottmány oct. 8-iki rendeletét,
st egyenesen kitzte az ellentállás zászlóját a' terv nem kevesebb volt,
mint Aradot öszszeköttetésbe tenni Temesvárral 's a' rácz mozgalmakkal,
's igy az ellenállás középpontjává az alsó tiszai részekben.
Török Gábor
élelmezési biztos és aradi polgármester 's Hadzics Lázár képvisel, az aradi
várkerületén kivül, dsidás elrök által elfogatott, amattól 10 ezer forint
nyugtatvány mellett elvétetett, maga, mint kezes, oct. 16-áig rizet alatt
tartatott, azután azonban 3 dsidás fogolyért kicseréltetvén, miután Hadzics
már elbb eleresztetett volna szinte szabadon bocsáttatott. A' vár ügyével öszszefüggött a' megyebeli oláhok lázongása, kiket folytonosan nemzetri ervel kellett féken -tartani 's újonczállitásra kényszeríteni, igy p.
o. oct. 18-ikán300 debreczeni nemzetr ment ki Kovasincsra az ottani pórlázadás elnyomására.
Oct. 21-ikén (az aradi állandó megyei bizottmánynak a' honv. bizottmányhoz intézett hivatalos jelentése szerint) az aradi magyar csapat Angyalkutig haladván, azt az Új Aradról kivonult 's odáig zött dsidás és
Rukawina-ezredbeli gyalog ellenség megverésével vitézül bevette, oct.
22-kén pedig Máriássy János rnagy parancsnok Pécska fell szinte elnyomulván, Új-Aradot minden ellenállás nélkül elfoglalta. A' nemzetrök öszsze3 vesztesége a' csatánál 12 halottra, 37 sebesültre ment ; a' dsidások Temesvár felé szaladtak. Ezalatt Berger tábornok, ki már 20-kán
reggeli 8 órakor is tétetett 5 álgyúlövést a' városra , most ezt reggeli 6
órától 8-ig, és ismét 9-tl 11-ig folytonosan álgyuztatta, több házban sé-
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okozott, különösen a' megyeházat megrongálta, nielly 35 lövést kaÖszszesen golyókkal és bombákkal mintegy 500 lövés történt, 7 egyén
megsebesült. A' bombák nem igen gyújtottak. Aradon "s környékén
már ekkor mintegy 12,000 nemzetr \s önkéntes volt öszszegyülve;kedv
's bátorság nem hiányzott, csak álgyúk szüksége éreztetett.
A' helybeli,
clebreczeni 's békési edzett nemzetrséghez számos népfelkelés is csatlakozott, de sorkatona egy sem volt, s puskás öszvesen csak mintegy 1500.
Ezen er harczolt vár és sorkatonaság ellen. A' lelkesedés azonban olyly
nagy vala, hogy a' várból az elrökre ltt golyókat ezek kalapjaikkal
hajgálták.
Az említett mködések által megkezdetett Arad várának elzárása
melyly azóta több ízben feloldatott 's ismét megújittatott.
Oct. 2o-ikán d. a. ?> órakor ismét álgyuztatott a' város, melyly alkalommal egy golyó Gallini Pál gyógyszerészt kocsijában fiával együtt a"
szó teljes értelmében szétltte. A' várból ugyanazon napon egy álgyúval
kitörtek, de Mari ássy által megszalasztattak, "s álgyujok elrontatott.
A' békési önkéntesek a' várfalakhoz húzódva, több rt leldöztek.
Oct.
24-kén 420 debreczeni önkéntes érkezett Aradra. Báró Wesselényi, Hannover-ezredi százados (Farkas* fia) elfogatott.
A' vidéki oláhok e' közben folytonosan izgattatván, meg nem szntek lázongani. A'kovasinczi vérülór-t

pott.
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nem használt nekik. Világoson Zátn, Soborsin, h'onop vidékén,
az erdélyi határszélen gyléseztek, öszszeesküdtek 's elrenyomulni kéres leczke

szültek. Az aradiak Világosra kimenvén, ott több ezer oláhot találtak jól
fegyverezve, kik azonban néhány kártácslövés után szétfutottak a' hegyekbe. A' fibisi oláhok pedig az urasági tisztek minden vagyonát *s az
uradalom magtárát, pecsétjét és marháit rabolták el.
x\z oláh lázongók
ellen Gál László rnagy harczolt két század aradi nemzetrrel, 's egy
század bihari honvéddel, 's Aradmegyét kitisztítván, Zarándba is átlépett, mindenütt a' legszigorúbb rendszabályokhoz nyúlván, de kevés
sikerrel. A' legyzöttek meglapultak ugyan
de bnszút esküdtek 's újra

—

.

kitörtek.

November o-ikán néhány dsidás az aradi várból, a' Maroson keresztül
úsztatván, a' mikalakai gyeprl mintegy 160 darai) marhát hajtott, vakmer^ bátorsággal, a' várna. —Ugyanaz napon egy a' hid melletti kaszárnya felgyújtására megbízott káplár átjött a" honvédekhez.
A' város
helyzete azonban naponkint súlyosodott, mert a' segítségre jött békési, esanádí, csongrádi nép ezrei, megunván a' faradságot, viszszavonultak tzhe-

—

lyeikhez. A' békésmegyeiek viseletérl kevés jót mondhatni az angyalkúti
a' világosi lázongók elleni hadjárat alkalmával fektelenül raboltak; a' gyulai s békéé rá rosták azonban emberül kiállták a" sarat.
;

csatát elhagyták,

A' szentesiek helyébe Vásárhelyrl jött 600 nemzetr, 's megérkezett a'
vásárhelyi 80-ik zászlóalj is, 2450 egyénbl álló, de fegyvertelen \s ruhátlan. A' sereg lelke, Debreczen' veres-szalagosai \ alának, rettenthet len emberek 's edzettek, mint a' legjobb régi sorkatonák, kik az Aradon maradt
békésiekkel együtt olyly vitézséget bizonyítottak, mvivel egy elfogott levél szerint Blomhrrg ezredes is méltányolva elismert.
N"\- J-ikén
Betget tábornok lvonalát készítend, az útjában álló, Zaigmoricüni
<)-.\rad fell es iillák 's kas/.;íinva fölgyújtása végett kirohanás! tett, 's
az aradi olörök golyózáporára álgyuival felelt. Noná
a* gyüjtókköíditöbb
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jól- sikerült; Zsigmondházán o ház elékaszárnya pedig kés éjig lobogott. A' Maros 80
ezer forint érték nagy lúdját pedig a' magyarok gyújtották fel, hogy a'
reájok rohanást gátolják. Uj Arad megtámadása naponkint váratván, az
ersen elsánczoltatott. A' mikalakai malom, melylynek a' vár hasznát veheté, szinte elégettetek, a' marosi kisebb hajók elfoglaltattak, a' még szabadon álló vároldalt pedig Máriássy ersen megrakta csapataival, és igy
a' várbeliek egészen el voltak zárva minden közlekedéstl.
A' városi

lelövetett, a' szándéklott gyújtás

gett, a'

tömérdek

ölfa

's

—

lakosság lassankint megkezdé már szokni az ostromállapotot, az oltó készületek megtétettek, 'a az álgyuzások alatt legéberebb figyelem fordíttatott a' netaláni gyuladás meggátlására.
Nov. 10-ikén estve ismét elkezddött az álgyuzás 's egész reggelig
hullott a' golyó és gránát.
E' gyakori álgyuzás czélja az volt, hogy a fegyveres er Aradon bentartassék 's a' Lippán lev debreczeniek segitségére ne mehessen, kiket a' temesi várrség megtámadni készült. A' megye elhagyta Aradot 's Peregre
tette át székhelyét.
Novemb. 12-kén a' dsidásezred két százada, 2000 gyalog sorkatonával
's több ezer felkelt oláhval megtámadták Lippát. A' lippai magyar sereg,
fleg debreczehiekbl álló, mintegy 1400 fre mehetett, az ellenséget azonban bátran viszszanyomta, st szuronyszegezve, rohammal megszalasztotta.
Nov. 13-kán Máriássy alezredes 400 nemzetrrel 's egy álgyuval kivonult
a' lippaiak segitségére. A' magyaroknak 5
az ellennek 11 álgyuja volt.
A' csata megkezddött reggeli 8 órakor , 's tartott 12 óráig szakadatlanul,
változó szerencsével. Az oláh tömegek háta mögé dsidások és granitsárok
állíttattak, kik a' hátralékát leöljék, 's az oláhok holttesteibl egész torlaszok emelkedtek. Mindazáltal a' legnagyobb rendetlenségben futottak el.
Azonban a' 11 álgyú a' hegytetrl folyvást ontá golyózáporát, melylyet
a' m. sereg miután töltése is elfogyott
többé ki nem állhatott , 's több
halott és sebesültbl álló veszteséggel elhagyá Lippát és viszszavonúlt. Az
Alf. Hirlap a' magyarok e' csatábani veszteségét csak 15-re teszi; ezek közt
5 debreczeni önkénytes. Az oláhok holttestei pedig kocsikkal hordattak
el. E' viszszavonulás hirére az Új-Aradon lev sereg minden megtámadás nélkül elhagyta állomását 's beszaladt Aradra. A' várbeliek , használva
ez alkalmat kirohantak , 's Uj Aradról magokat minden szükségessel ellátták. A' város nagy rémülésbe jött , a' mit nevelt a' megyei tisztviselség elköltözése , 's férfiak és
szaladtak a' fenyegetett falak közül. ÚjArad vigyázatlan és szükségtelen elhagyása, 's ezáltal azon reménynek,
hogy a' most már élelemmel újra ellátott vár feladásra szorittathassék,
meghiúsulása leverleg hatott a' lakosságra. Es pedig Lippa bevétele után,
az oláh csapatok eloszolván , az osztrák er veszteg maradt , a' magyar
sereget nem üldözte, hanem részint Lippán mulatott, részint Lúgos és Temesvárra viszszament. E' körülményeket 's az ellenség fekvését Máriássy
kifürkészvén, a' védtelenül hagyott Új-Aradot nov. 16-ikán éjjel szép
csendesen újra elfoglalta, 's a' várrali közlekedést újra elzárta. Lippából szinte kivonulván az ellenség a' magyarok oda ismét bementek. November 18-ikán délután ismét két óránál tovább bombaztatott a' város.
E' hónap végén megérkeztek az Aradra rendelt székelyek is, és most már
komolyabban látott Máriássy az ostromhoz. Próba tétetett 5 darab hat-
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vaniöntos bombával, mclylyok közöl kett sikerült, három pedig, miután
távolságot a' fbombász még nem ismerte tökéletesen nem esett kell

a'

,

helyre.

Dec. 3-ikán megérkezett a' lengyel csapat, 400 ember, 100 tüzérrel 'a
's
még meg sem száriták
álgyuval. Beérkezésükkor zápor hullott
átázott ruháikat, midn a' székelyekkel 's debreezeniekkel és békési önkénytesekkel ostromra indultak. Hajnali 5 óra tájban, hidakkal 's lépesükkel ellátva, esöndesen bevonultak a' vár elsánczába. Midn a' székely
esapat már a' második bástyán állt 's a' más oldali támadóknak jel ada1 1

k

,

,

a' magyar" kiáltása felébreszté
várbelieket ; riadó veretett a' harangok zúgni kezdtek 's irtózatos golyózápor fogadta a' merész de vigyázatlan ostromlókat. A' lajtorják rövidek voltak, 's a' fehnászás lehetlenné vált, 's a' mi legfbb, a' harmadik
sánezban a' várabrosz szerint léteznek feljegyzett hid hiányzott. Végre
Máriássy a' bátor , de nem igen tudós katona látván a' lehetetlenséget,
viszszavonulást parancsolt. És igy hiában áldoztatott fel több hsi élet,
mert 2 lengyel 's 1 debreczeni önkény tes, több székely és honvéd elesett,
a' sebesültek száma pedig 22-re ment.
A' sebesültek közt volt rnagy
Czikó. A' strategicus számitás hiánya, melyly e' vállalatot bély egzé , mindenkit boszantott. Mindenki érzé, hogy a' helyzetnek tökéletes ismerete
nélkül egy ers vár ostromához fogni már csak a' rósz erkölcsi hatás tekintetébl is , menthetlen bn. Járult azonban a' dologhoz szerencsétlenség is. A' vezényszót ugyanis, melyly hátrálást parancsolt, némelyly csapatok roszúl értvén inkább elre nyomultak különösen a' lengyelek. Ezt
a' többiek észrevevén, szinte nem akartak hátra maradni, 's az elsséget
a' lengyel atyafiaknak engedni
's a' debreczeniek
székelyek 's honvédek
közt vetekedés támadt. Köszönetül a' vár ismét lövette a' várost, esti 5
órától 10-ig ; azután azonban néhány fogoly új aradi lakost kibocsátott
kik hirét hozták hogy a' várban, szarvasmarha fogytán, lóhúst is esznek, 's
bádog pénz jár. Az elesett áldozatok ünnepélyes szertartással eltemettettek;
négy holttetemet, öt sebesültet, 's még 17 foglyot a' várbeliek magokkal vittek a' sánczokból. Ilyly gyilkos ellenségeskedés mellett azonban nem hiányzott a' kölcsönös lovagiasság a' vár 's város közt. Berger tábornok parlamentair által újságot Siliák ezredes pedig szép leányai számára czipket
kért, 's Máriássy mindkét kérést teljesité. E' közben a' lázongó oláhokat Zám környékén Asztalos százados vette üldözbe nagy sikerrel. Ellenben Kedves Lajos százados, ki egy század székely katonasággal Lippára
küldetett az ott talált bor, liszt és nagy menynyiségü só átvételére 's Áradni
szállítására midn e' szereket a' Maroson átKadnáraszállitaná a" Károly

tott a'

megrohanásra
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Ferdinánd gyalogság egy zászlóalja 's több ellenséges er által meglepetvén, csak alig tudott menekülni és Radnára több legénye vesztésével
vonulhatott csak viszsza. Az ellenség oda is üldözvén,
pedig álgyúhianyában ellen nem állhatván kénytelen volt Radnát is elhagyni 's élethalál,

veszély közt távozni (dec. 11-kén). Ennek hirére Uul Lástló alezredes század székclylyel 's 1 század honvéddel, 's egy pár álgyuval még aznap
éjjelén elindult Radna felé. Radnát azonban üresen találta ai eDenséj
elfogott élelmi szerekkel átment Lippára 's egj része azt is elhagyván,
csatlakozott a' temesvári ervel.
;
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Arad város hirére annak hogy a' magyar tábor több oldalról fog
megtámadtatni, 48 óráig folytonosan fegyverben állott, dec. 13. 's 14-én.
E' napon déltl estig a' bombázás megi'ijnlt pogányabbúl mint valaha.
Más részrl a' lippai ellenség, a' Maros mentén, Uj-Aracl felé közelgetett
's 11 órakor már Angyalkutat elfoglalta, ugyan Üj-Aradra nyomult más
utón más ellenséges csapat is. Dec. 14-ike rósz és szégyenteljes nap lett.
Az újaradi sánczokban székelyek állottak, utánok a' vitéz lengyelek. A'
támadó tábor mintegy 2500 sorkatonából 's3 század lovasból állott; a' magyar er ráment 6 7000-re de közte csak 48 Sándor-huszár lovasság;
amaz 15 álgyuval ltt, ez alig vitt 30 álgyuja közöl 3 4-et a' tzbe. A'
magyar tüzérek botrányosan lttek a' székelyek pedig a' támadók jól
,

,

,

—

,

—

;

els lövésére megszaladtak. Hely ket

a' lengyelek 's a' békési
de a' székelyek példája
kik vitézül helyt álltak
megzavará a' 3-ik honvéd zászlóaljat is 's az egész tábor borzasztó rendetlenségben futva hagyta el Új -Aradot. A' tüzérek közöl 20 átment az
austriaiakhoz 2 álgyú, melylyet a' székelyek elhagytak, elveszett, 's ha
Kun nev aradi polgári tüzér az ó- aradi parton ügyesen nem mködik álgyújával minden magyar álgyú 's több ezer ember oda vesz. így is sok
volt a' veszteség, egy honvéd-zászlóaljból csak 560 ember maradt, a' többi
's
fogollyá tétetett. Uj-Arad tehát másodszor is a' vár birtokába jutott
azonnal 300 kocsi élelem vitetett a' felszabaditott várba. 15-ikén délben

irányzott

önkénytesek foglalák

el
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érkeztek
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de már
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a'

Lehel-lovasok.

Élénken kezdett éreztetni, hogy mindenek felett ügyes és értelmes vezérre van szükség. Máriássy János, oroszlánybátorságú de szerencsétlen,
gondatlan 's tudománytalan vezér volt, 's dölyfös modora által minden
népszerségét elveszte. Rendet nem tartott fegyelemrl szó sem volt táborában. A' honvédek romlottak, garázdák, részegesek; tisztet alig lehete
látni az újaradi csatában. Altalános lett az óhajtás, hogy az aradi ostrom
vezetése más parancsnokra bizassék. E' várva várt új parancsnok Vetter
tábornok volt ki dec. 16-ikán estve érkezett Aradra. Megjelenésével
enyhülni kezdett a' nép elcsüggedése, melyly azonban sohasem ment anynyira hogy a' város feladása nyilván kivá ntatott volna, noha az ágyúzás 16. 's
17-ikén megújittatott. Azonban Vetter csakhamar, már 17-ikén, elhagyta
Aradot 's más rendeltetést nyert. Helyébe Gál Miklós ezredes lépett, ki
dec. 19-ikén érkezett Aradra. Dec. 22-ikén a' vár 48 óra alatti feladásra
szólitá fel a' várost, fenyegetvén hogy különben irgalom nélkül halommá
,

,

es utczák lakosai mind kitakarodtak házaikból,
azonban Gál Miklós ezredes a' felszólításra erteljesen felelt, kijelentvén,
hogy a' honvedek számára lefegyverzett városnak nincs is hatalmában magát átadni miután magát 's környékét az ország serege megszállotta. E'
mellett azonban megtette készületeit Új-Arad viszszafoglalására. Dec.

lövetik. A' vár közelében

,

26-ikáh a' Maros beálltával igen nagy fáradsággal készült mesterséges
hídon Nagy Jen 's Zürich rnagyok vezénylete alatt átment egy csapat
gyalogság 's lovasság néhány álgyuval és újra viszszafoglalta a' csúfosan
elvesztett Uj-Aradot. A' vár tehát ismét el ln zárva minden közlekedéstl, most már harmadszor.
A' dec. 22-ikén 24-ére igért rombolás, melyly
miatt Aradon egész népvándorlás kezddött, nem történt ugyan meg, 's
az ünnepek rendzavarás nélkül folytak le de 28-ikán beválta fenyeget
,

—

,

1
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szavát a' vár. Estve megindult a? legszörnybb bombázás 500-nál több
legnagyobbféle golyó lövetett a' városra, 4 helyen kigyúladt, 14 ház, "s
ezek közt a' püspöki lak is, elégett, mert oltani a' bombák miatt nem lehetett számtalan ház megronesoltatott.
Beköszönt vén'az 1849-ik év, az ostromállapottá] egybekötött nyomor meg
nem sznt, st különböz okokból örökülni látszott. Az ostromló er csekélysége 'a az elbbi vezérek értetlensége egy részrl, a' várrség kitartó vitézsége más részrl, minden béketrést kifárasztó hoszszuságra nyújták a' kinos állapotot. A' decemberi roham rosznl sikerülvén 's a' várárkai a' Maros kiáradása miatt vizzel levén megtelve, szándok volt a' várat
kiéheztetés által venni be, 's ismételt rohamok által az emberi vért nem
pazarolni. Ezen nézetet elmozdították a' várból kiszökött katonák vallomásai, kik a' várban napról napra növeked szükség-, éhség- és sanyaruságról beszéltek. Mintán tehát jan. 24-étl 28-aig sikeretlen ostrom folytattatott, Gál Miklós tábornok jobbnak látta nem csak a' vár rohammali bevételét meg nem kisérteni hanem a' kölcséges álgynzást is félbe szakasztani és csak arra ügyelni, hogy a' vár minden közlekedéstl el legyen zárva,
's Temesvár fell segítséget és élelmet ne nyerhessen. Az ostromálgyuk
egyébiránt helyeiken maradtak 's készen állottak a' kitörési kísérletek
akadályozására. A' vár is hoszszasabb ideig megkimélte a' várost ismételt
rombolásoktól. A' várnak illy helyzetében természetesen mindent elkövetett az ellener hogy azt a' bezárástól felmenthesse.
Febr. 9-ike nevezetes nap volt Aradra nézve. Az anstriai 's vele egyesült rácz er febr. 7-ikén Vingától Uj-Arad felé nyomulván, ezt ellenállás nélkül elfoglalta, 's a' várat újra felszabadította. Gól tábornok katonáival 's álgyuival O- Aradra vonult át. Az ellenség egyesülve a' várbeliekkel, febr. 8-ikán a' befagyott Maros partját megrakván elkezdte a' csatát
álgyúkkal's apró fegyvertüzzel. Glogováezról négy honvédszázad Aradra
sietett, hogy a' magyar tábor jobb szárnyát fedezze, 's Aradtól a' csálai
kis erdig volt felállítva. Reggeli 9 óratájban a' véder nagyobb része,
's a' rémült lakosság fiit ni kezdvén, nagy zavar támadt
melyly azonban erélyes rendelkezések által csakhamar rendbe jött. Ezalatt az ellenfél a' jégen a' városba benyomulván, azonban csakhamar középbe 's két szárny ha
fogatván, és d. u. 3 óráig feltartóztattatván, elkezddött az ntezai csata.
A' ftér, reform- és szabadsajtó utczák vérben piroslottak. Legjobban kitüntette itt magát Asztalos Sándor 29-ik zászlóaljí százados ki egyik kezében nemzeti lobogóval, másikban karddal járt ell, 'a négy századával
anynyira viszszaverte az ellent, hogy midn d. u. 1 órakor Villám $8-ik
zászlóalji rnagy és Szenticámji százados
csapataikkal megérkeztek
az
ellenség minden oldalról megtámadtatva, több száz halottat hagy van hátra,
kénytelen volt a' Maroson át viszszavonúlni. A' holtak közt volt Joatmovich Mihály rnagy
\s nevezetes szerbfonök.
A' línkovina-ezredhöl két
tiszt 's 50 közlegény szökött át a' magyarokhoz, kik kevés kárt vallottak.
A' marosparti soraktár azonban, gyújtó röppentykkel lángba boríttatva,
elégett, 's a' város a* várból éjjel nappal álgyuztatott.
Asttatos százados
vitézsége jutalmául, melyly nck az eredményt csaknem kizárólag lehete köszönni, azonnal rnagygyá neveztetett.— Egy óra múlva a' tüzelés megsznt, 's az ellener egy része Vihga és Temesvár Jelé elsietett, a' többi
;
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Uj -Aradot rizé. Febr. 9-ikéu új csatározás volt, de Asztalos századainak vitézsége nemcsak meggátolá a'jégeni áttörést, st a' szerbeket UjAradról el is zte. Fszerepet játszottak itt a 29-ik zászlóaljba beosztott
békési önkény tesek, 's a' nagyváradi század, kik vitéz tiszteik vezetése
lovasság nélkül, csupán szegzett szuronynyal, st tilalom
a' Maros jegén Új-Aradra
's ezáltal példát és kedvet adtak a' többi honvéd századnak. A' Maros bizonytalan állapota miatt
azonban sem lovasságra, sem álgyúsegitségre nem számithatván az UjAradon gyztes honvédek még 9-ikén este viszszatértek
Aradra, 's ÚjArad az ellen kezében maradt. A' Maros olvadozó jege az ismételt áttörést lehetlenné tette.
Február hó folytán nem történt ezentúl valami jelentékenyebb esemény.
Február 20-kán a' várbeliek kitörtek Új-Arad 'a Mikalaka felé, de a'
magyar rséggel váltott lövések után az éjszaki kapun ismét viszszatértek, 's elkezdek a' várost bombázni. Esti 10 órától éjfélig tartott a
kölcsönös tüzelés és több ház megrongáltatott. A' pangó állapot , melylyet
csak koronkint zavart meg a' kicserélt álgyuzás ismét beállott. Aradot a'
vagyonosb lakosok nagy része elhagyá a piacz szép házai lakatlanul maradtak. Az álgyúgolyók körében nem maradt ház sértetlenül; a' középületek 's egyházak különösen sokat szenvedtek. A' benmaradt lakosok azonban anynyira megszokták az álgyuk harczi zenéjét hogy legnagyobb álgyuzáskor is sétáltak az utczákon, st a' marospartról nézték a' repked goalatt, álgyú
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April folytán b. Vécsey tábornok vette át Aradon a' fparancsnokságot , ki alatt új er 's kedv szállott az ostromlókba a' honvédek szorgalmasan gyakoroltattak új telepek készíttettek az új -aradi részen 400
ölnyi hoszszu árok húzatott melyly a' várat a' Bánságtól teljesen elzárá.
Márt. 25-ike óta több izben megújult az álgyuzás. 25-ikén éjfélkor kez
ddött 's tartott három óráig april. o-ikán d. u. 4 órától esti félnyolczig.
April. 9-kén húsvét másodnapján ers puskázás zavarta az ünnep csöndét; a' magyarok a' hidat felgyújtották, a' várbeliek oltani jöttek, 's egy«*
másra dühösen ldöztek ugyanekkor félszázad dsidás élelmet akart a' várba szállitani de a' békési önkénytesek 's a' csak háromhetes katona Lehel huszárok egy pár szakasza által Sz. Miklósról viszszaveretett és Keresztesig zetett. April 13. 's 14-ikén egész éjjel az új-aradi sánczokra tüzelt 's onnét ldöztetett a' vár. Következ napokon, egész 18-aig, úgy
szinte 2<5-ikán virradóra naponkint álgyuzás volt 's a' vár golyói fleg
oda intézve hol Vécsey tábornok ki ez idben Aradon parancsnokolt,
lenni gyanittatott! jelül hogy a' vár, némelyly egyetértk által, jól vala
értesitve a' városi körülményekrl. E' részben fleg a' városi ráczságra
volt gyanú 's a' népfajok közti elkeserültség napról napra növekedett , 's
már gyermekek játékaiba is átment.
Enynyi nyomor 's enynyi vitézség és kitartás után mindkét oldalról,
mindinkább növekedvén a' várvédek élelembeli szüksége Berger tábornok
hajlandónak mutatkozott a' várnak tisztességes feltételek alatti átadása iránt
:
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alkudozni.

Ezen kedvét

öregbitette hihetleg

a'

magyar ügynek 1849

ta-

fölemelkedése és szerencsés sikere. Júniusban parlamentairek
mentek Budára a' m. hadügyministeriumhoz az átadás feltételei iránt

vaszán

lett

\iago.

168

alkudozni, kik 17-kén érkeztek viszsza Aradra. A.' parlamcntirozás azonban még június végéig folyt. Július l-jén szállottak meg 8 hónapi ostrom után Arad várát a' magyar seregek, kiknek 61 álgyú, 2000 mázsa
puskapor 's 1500 lfegyver 's több százezer álgyugolyó és töltés jutott
midn a' forradalmi
birtokukba. Akkor volt kénytelen magát megadni
hadsereg szerencsecsillaga megfordult, 's a' Pestrl szaladó kormány útközben, futtában hirdeté ez eseményt. A' nemzet olyly régen várta e' hirt,
hogy a' hoszszú várakozás egészen elvette ahozi étvágyát. A' várrség mintegy 1300 ember, jul. l-jén déleltt vonult ki a' várból fegyvereit lerakva,
Berger és Siliák tábornokok után, 's Uj-Aradra, onnét pedig elegend fedezettel Styriába kisértetett. A' feladásnál Vetter , Guyon és Vécsey magyar
tábornokok valának jelen. Berger és Siliák tábornokok 's az emiitett átvevk közt a' kölcsönös udvarias idvezlések egész lovagiassággal kicserélis anynyi sikerrel és szerentetvén, Berger azt kiváná, hogy ,,a' várat
Aradi parancsnokká Damjanics János
csével védhessék, mint
tévé,"
tábornok neveztetett, 's a' vár azonnal védelmi állapotba tétetett, azonban Görgey parancsára már aug. 10-kén védelem nélkül átadatott a' gyY.
zelmes orosz, 's ezek által az austriai hadseregnek.
Arago. (Ferencz Domokos) a' párisi tud. akadémia tagja, 's a' term.
tud. osztály titoknoka, az új franczia köztársaság els havaiban Francziaország tengerészeti ministere (1. Közli. Ism. T. I. K.). Gyermekkora
legkevésbé sem hagyta gyanítni egykori hirességét, mert 14 éves korában
még nem tudott olvasni azonban 20 éves korában már jeles tudós volt,
's algieri fogságából kiszabadulta után azonnal megkezdte tud. vizsgálódásait, fleg Biottal társaságban, 's elször a' világosság sajátságairól 's
,

,

k

—

—

;

Tudományos mködése 's feltalálásai csakhamar világtermészettudományok különösen a' physika és csillagászat
mezején.
érdeme az is hogy a' tudományt világos és könynyü úgy
írás- mint szóbeli eladása által könynyen érthetvé 's népszervé tudja
tenni.
1816-ban Gay-Lussaccal az Annales de physique et ehetnie

polarizatióról.

hírek

lettek

F
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szerkesztését vállalta fel. Ezen becses folyóiratban több száz értekezés
van tle 1816-tól legújabb idkig, nem számítva a' meteorológiai resu-

azok közt nem egynek tárgya a' nagy közönség eltt is érdekkel
Európa éghajlatának állítólagos megromlásáról a' föld tenger
's egyes országok temperaturájáról
arról valljon Grönland sziget-e ?
'sat. Mint a' ,,bureau de longitudes" tagja ezen hivatal évkönyveinek
szerkesztését vivé 's ezekbe valamint más hasonló tárgyú folyóiratokba
sokat és becseset dolgozott. Arago tudományos munkásságát nem az
általa külön kiadott munkák száma után kell megítélni
mert e' részben
sokan fölülmúlják, kik az övéhez hasonló mély tudománynyal nem birnak,
hanem a' folyóiratokban lerakott értekezései tömege 's becse után, melyki
lyekben magát önálló vizsgálódónak 's olyly tudósnak bizonyitja
nagyon is képes volna önálló nagy munkákat irni de csak akkor szeret

méket,

's

bir p. o.

,

,

,

,

:

,

,

.

,

tollhoz nyúlni, ha a' tudós világgal közlcni való új felfedezése van. E'
czélból adja ki 1827. óta almanacformában
kedvelt > .Annuair tt-jét,
,

melylyben, naptáron kívül, a' mértékek, súlyok, posták, fóldleiráei
adatok 'sat. foglaltatnak, 's hol „notes scientiflques" 0SÜD alatt apró"
értekezéseket közöl a' physika legújabb 's legéróVHsb tárgyairól, mély
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tudományt, világos, egyszer, st szép eladással kötve öszsze. Ezért
mondja róla Cormenin, hogy ha a' tud. akadémia tagja nem volna, a'

—

Felfedezéseit
nyelvakademia (acad. frangaise) tagjává kellene lennie.
pedig örömest, 's minden fösvénység és irigység nélkül kj5zli barátival
bizonyítja
's a' világgal. Menynyire tudja az idegen érdemet méltánylani
Kém1833-ban kiadott munkája Eloge historique cl' Alex. Volta.
,

—

:

felsbbségi érzettel szokta
ezáltal
eladni
's
de az ellenmegjegyzéseket szerényen fogadja el
hogy hiú dicsvágytól ment kebellel, nem ön személyét,
bebizonyítja
leléseit

's

tapasztalatait szilárd öntudattal

's

,

,

,

hanem kizárólag a' tudomány elmozdítását tartja szem eltt. Enynyi
tud. érdemeért a' berlini 's több más acad. tagjává választá
a' londoni
1834-iki
royal society érdempénzt adott neki, az edimburghi egyetem
ott létekor, tanárrá, a' porosz király a' tud. érdemrend lovagává nevezé.
,

,

A' kitn tudós egyszersmind nevezetes politikai személy is. Mint polytechnicumi tanuló els tett a' tanulók közül óvást az örökös consulság
ellen. Késbb (1830 után) az alkotmányos királyság alatt
mint keletpyrenéi követ a' kamarákban többnyire az ellenzék soraiban ült, 's
mindig szintén
félelem 's tartózkodás nélkül fejezte ki véleményét,
nevezetesen Paris ersítése ellen mi hihetleg állásának elvesztését vonta
volna maga után, ha a' tudományok országában lett volna valaki
kipótolni képes. A' hires csillagász anynyiban különös tünemény hogy
nem csak az egész világ müveit és tudós köreiben ismertetik 's nagy
tiszteletben tartatik a' fejedelmek által
kik
diszjelekkel halmozták el,
hanem egyszersmind nép embere is gyakran midn a' szónokszékrl
melegen 's erélyesen felszólalta' nép joga és java mellett, másnap több száz
munkás gylt öszsze a' csillagda körül, 's ablaka alatt megéljenezték. E'
népszerségének köszönte, hogy a' februári párisi forradalom után az
,

,

,

,

t

,

,

t

,

;

ideiglenes

kormány

alatt tengerészetügyi ministeri tárczával tiszteltetett

meg. Késbb franczia követ volt a' berlini udvarnál azonban Bonaparte
Lajosnak elnökké választatása után követi állomásáról viszszalépett 's
jelenleg a' törvényhozó nemzeti gylésben, a' baloldalon, a' mérsékelt
republicanusok között foglal helyet. Szónoki tehetségének gyakran adta
,

,

fényes jeleit, 's valahányszor felszólal, csendesség kiséri szavait. Mert
csak arról szól, a' mit lényegesen ismer, de akkor aztán ervel, tzzel
's szónoki ügyességgel, uralkodva a' felvett tárgy felett. Oktatva fejti ki
tárgyát , kitisztázza a' tapasztalás tereit
megtöri a' csalódásokat 's
féligazságokat, eloszlatja a' hamis feltevéseket 's tudatlanságot, megmondja , mi kivihet mi valószín , mi lehetetlen. Tudós raportja a'
vasutakról az eladás és analysis remeke.
A' természet méltóságos,
magas termettel látta el , homlokán
melylyet természetes hajfürtök
övedznek körül 's világos, szemeiben a' szilárd akarat hatalma lakik, 's
komoly elmélkedés kifejezése olvasható. Arago elképül szolgálhat a'
német tudósoknak, mikint mély tudományosság soha sincs belátás nélkül
az élet gyakorlati viszonyaiba. O tudós a' tudomány iránti szeretetbl,
de nem felejti el hogy a' tudomány csak akkor valódi kincs ha a' hidat
el nem szakítja, melyly
a' való élettel öszszeköti. Midn a' júliusi
forradalom kitört,
nem vonult gyáván íróasztala mellé, hanem kisietett
a' viharba, a' hullámok közé, mint védje a« észnek 's az emberi jogok,

,

—

,

,

,

,

t
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nak,

teljesít--

's

kötelességét

,

a

Aranyos szék,

János.

szabadságszeret , de

egé.-z

befolyásai

müveit és becsületes polgár

nagyobb

a'

vérontás

territorismus

's

mcggátlására használván fel Lajos Fülöpöt több ízben elhatározott
bátorsággal meginté rendszabályainak fonáksága iránt, 's midn a' polytechnicai iskola, melylynél oktató wli
1832-ben, a' felkelésbeni részvéteért
oktatói hivatalát azonnal
hadügyminister alá rendelteteti
a'
letette. Gormenittnek tehát igaza van
midn az „Etude* sur les orateurs
j)arl(inn'i(/(tiics---\)vii Aratóról szólván
>
említvén a' tudós világnak
csodálatos meghunynyászkodását a' hatalom lábai eltt, azt mondja,
hogy Arago hsiesen kiragadta magát e' szolgai viszonyból 's jobb szeret
a' néppel maradni, mint az udvar tereméiben hízelkedni.
fí. T.
Arany János, szalontai aljegyz Biharmegyében, Szemere B. ministeriumában fogalmazó lett.
Legelször a' Kisfaludy-társasághoz
pályázásra beküldött "s jutalmat nyert Toldyja által lett ismeretes. Szerény fellépése a' bírálókban 's olvasókban általános csodálatojt szült; a'
Kisfalüdy-társaságot anynyira meglepé a' munka j élessége hogy azt a'
kitzött díjon fölül is jutahnazá. Ugyanazon társaságnak víg népies
eposzra kitett 1845-iki pályadíját szinte
nyerte el „Az elveszett alkotmány" czimü müvével.
Minden müvét valódi népies szellem 's erteljes
sajátságos nyelv, de e' mellett gazdag és mély költiség jellemzi, melyly
tulajdonok Toldyja olvasásakor anynyira elragadták Petfit, hogy azonnal
hozzásietett (Pestrl Szalontára), ismeretségét 's barátságát keresni. Számosabb jeles költeménye jelent meg különféle szépirod. lapokban. A'
.

.

,

,

,

,

—

—

,

—

—

gylésén e' társ. tagjává választatott.
h.
szék. Legkisebb az erdélyi 5 székely szék közt's a' többiektl
egészen elválva A. Fejér és Torda vármegyék közt fekszik. Földterülete
6 ngysz. mfd és 3514 geogr. ngysz. öl. Az ujabbi felosztás szerint Erdélynek kolozsvári kerületéhez csatoltatott, melylyhez még egész Kraszna é;Közép-Szolnok megyék, aztán Torda, Kolozs, Doboka megyéknek 's
Kvárvidéknek nyugoti fele 's Bels-Szolnokból egy kis rész tartozik.
Földje nagyobb részt hegyes és dombos, rónasága kevés. Hegyei közül
legmagasabb az úgynevezett Székelyk szikla, melylynek tövében egy
régi vár romjai most is láthatók. A' számos hegyek szinte számos
folyóknak 's patakoknak szüli de legnagyobb folyója a' széknek, melyly
különben egészen a' Maros völgyéhez számíttatik, az Aranyos, egy
korlátlan, igen sebes folyamú viz. Természeti nevezetességei nincsenek,
hacsak a' csegezi télben meleg, nyárban hideg forrást ide nem számitjnk.
Termeszt mindennem gabonát búzát rozsot de legtöbb tengerit.
Gyümölcse, bora, erdeje is elegend. 1846-ban adó alatti szántóföldje volt
4773, szleje 179, rétje 1356 hold, 16<)0ngysz. ölével számítva. Népessége,
ugyancsak a' fenébb érintett évben tett 23,000 lelket kiknek felér.
kath. és ref. magyarokból, fele egyesült és m-m egyesült oláhokból állott
1 mezvárosban és 21 faluban lakván. Negyvenegy egyházi gyülekezetbl
1-et r. katholikn*ok; 1,'i-at görög katholikn>ok, 9-et reformátusoki 15-öt n.
<'. óhitek
bírtak. A' £• kathohkusoknál és ivlónnát uhuknál minden gyülekezetben van cn v clnni iskola de az oláhoknak épen semmi tanodájuk
Kisfalud)- társaság 1848-iki

Aranyos

,

,

,

.

,

;

ninc-en.
is

lakik

Végre megemlítend miszerint

e' övékben végvidéki katoi
ezek a székely luiszáívzredlic soroltattak.
,

I)

helységben,

1

'a

.

/
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Arenberg.

Arbitrage, magyarul, a' szótárak szerint, váltókémlet, váltókkali
kereskedés azon czélból hogy a' folyamkülönzet nyereséget adjon. A' keresked, kinek valamelyly távol helyen fizetést kell tennie 's e' végbl váltókat keres, ezeket olyly piaczon vásároltatja meg, melylyen legolcsóbbak.
És csupán nyerész szándékból bár ne kelljen is másutt fizetnie , vesz
a"
a' keresked váltókat. És minél több piaczokat von be számításaiba
nyerés ugyan annál nehezebb, de anynyival nagyobb is. Példáid nyereséges
lehet, midn Frankfurtból Parisba kell fizetni, Frankfurtban hamburgi
váltókat, ezekkel Hamburgban amsterdamiakat, ezekkel ismét Amsterdamban londoniakat, és végül ezekkel Londonban párisi váltókat venni
Az e' részbeni combinatióknál a' folyamo's Parisban ezekkel fizetni.
kat, költségeket, idt és kamatlábat kell hánylásba (calculatióba) venni:
mindezeket ismernie kell a' vállalkozónak lakpiaczán honnan munkálatát számítja; a' czélpiaczon, melylynek rovására vállalkozik, és a' középpiaczokon melylyeket használni akar; kell például Lipcsébl 20,0ü0
,

,

,

,

,

markot Hamburgba fizetnie és Lipcsében a' hamburgi rövid látú váltók
151-en állanak, míg Berlinben 150-nél jegyezvék, berlini váltók pedig
,

Lipcsében 99 3/4-be kerülnek, ekkor igy számit: 20,000 mark Lipcsében,
151 -gyével 10,066 tallérba és 20 ezüst garasba kerül,
de e' 20,000
100 berlini tallér pedig Lipmark, ha 300 mark Berlinben 150 tallér,
csében 99 n/ 4 tallér, és a' 100 tallér a' berlini bankárnak fárdíja (provisiója)
miatt 100 ^-vel számítandó, csak 10,000 tallérba kerülend a' mi 66 tallér és 20 garast ad nyereségül, ha a' fizetést Berlinen áttéteti 's nem köz-

—

—

,

vetlenül küldi meg Hamburgba.
Hasonlóan lehet a' statuspapirosokkal nyerészkedni (speculálni). Ennek
nagyban példáját adta Ouvrard bankár, a' ki 1832-ben az elzött franczia
királyi család számára tervezett kölcsönt. Szerinte, valamelyly londoni tory
bankárnak 6 millió franknyi 3°/ járadékokat (Rente) kell vala kibocsátania,
mikért 60-as folyam mellett 120 milliót remélhettek volna kapni. Ezen
tkén 5°/o -es papirokat fogtak vásárolni az európai statusok adósságpapirjaiból, 's ezekkel fogták a' kiadott 6 milliónyi renté-ket fizetni. 'S minthogy az 5%-sek 90-en állottak, azért 108 millió elég leendett, hogy 6
milliót lehessen 5 °/ -es renté-kben kapni, 's igy 12 millió nyereség fogott
maradni, melylyel a' legitimitás javára lehetett volna rendelkezni.
Az arbitragei ügyzeményekkel (Gescháftekkel) nagyon lehet arra hatni,

folyamoknak tetemes elhajlásai a' hasonbecstl tartósak ne maÉz azonban inkább áll a' váltók mint a' statuspapirok folyamámert emezeknél más eszközökkel, névszerint az agiotage-zsal hatha-

hogy

a'

radjanak.
ról,

A

piaczon B piaczra olcsók , azaz hasonbecs
ellenben B piaczon az
piaczi váltók drágák, hasonbecs fölöttiek akkor egy 3-ik piaczróli váltók vétetnek meg B piaczra
piaczon, és
piaczi váltók B piaczra fognak eladás végett küldetni. Az
olcsó váltók utáni kérdezkedés, és a' drágább váltók árulása kieszközlendi a' folyamok közeledését az érczpénz hasonbecséhez.
Cs. F.
Archaeologia. 1. régiségtan.
Arenberg (Aug. Maria Rajmund, herczeg) szül. 1753. aug. 30-dikán
Brüsselben , megh. 1833-ban sept. 26-dikán. Fleg Mirabeauvali szoros
öszszeköttetése által lett nevezetessé a' nagy franczia forradalom alatt.

tósban lehet

mködni. Ha

alóliak, a' váltók,

—

A

,

A

A

—

1
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Anyai nagyatyja után von
ilyly

nev,

<le>-

Mark grófi nevet is viselt a' ki reá egy
lev, német gyalogezred tulajdonosságát
,

franczia szolgálatban

hagyd, 'a a' franczia történetíróknál e' név alatt fordul el. Ezredével az
angol-amerikai háború idején két évig Keletindiában volt 'a az angolok
elleni egyik ütközetben megsebesült. Viszszaj ötté után a' II. József császár

nyugtalanságokba volt, családjával együtt, bonyolódva 's
felkelk egy részét kellé vezetnie, de e' színpadról csakhamar viszszavonult, 's József utódának, II. Leopoldnak meghódolt.
Fontosabb
elleni brab;inti
a*

—

mez

nyílt

mködéseinek

a'

megifjodott Francziaor szagban. Neje ugyanis
de Cérnay marquisn levén ez után nagy

született franczia Danois
birtoka volt Francziaországban 's minthogy a' XVI. Lajos által Versaiílesba öszszehivott Generalstatusokba Francziaországban birtokos idege,

,

,

nek

is választathattak, Arenberg, le Quesnoy kerület nemessége által
követté választatott. Mint az udvar biztos hive, 's egyszersmind Mirabeau
grófnak közelebbi ismerse,
bízatott meg, Mercy-Argenteau gr. osztrák
követtel együtt Mirabeau megvesztegetésére. És sikeresen. Mirabeau
,

megfogadta

,

hogy minden befolyását

tekintély megszilárdítására fordítja

tetemes pénzöszszegeket fogadott

,

el

mérsékelt monarchia "s királyi
ez helyes
de e' szolgálatért
és így meggyzdését ncmtelenül
a'

—

,

's

,

Azonban csakhamar meghalt 's igéretét meg nem tarthatá.
Arenberg herczeget tette végrendelete végrehajtójává, 's az udvarrali
öszszeköttetését érdekl papírokat ennek kezeibe tette le. A' fontos
eladta.

papírok birtokosa 1792. aug. 10-kén elhagyta Francziaországot, hol a'
forradalom ert vett 's élete veszélyben forgott. Bécsben megjelenvén,
ott Mirabeaunak öszszeköttetése 's a' brabanti felkelésben részvéte miatt
hidegen 's gyanúval fogadtatott és csak sok id múlva bízatott meg
rendkívüli küldetéssel Genuába. A' háború kiütvén viszszavonult a' közügyektl, 's Brüsselben élt, tudományos és mvészeti élvezetek közt,
hol érdekes képgyjteményt állított. Fia Engelbert Ernest hg. 1777-ben
született 's a' kihalt Mark grófok nagy jószágainak birtokában, Win,

,

,

—

dischgratz herczegnt vett feleségül.
//.
Arens (Fcrencz József, báró) a' darmstadtí fotörvény- és caasatiO szék,
's késbb a' statustanács elnöke, sz. június 7-ikén 1779. Arnsbergben Westphaliában, hol atyja keresked volt, Elször
is keresked akart lenni, ké-

sbben azonban jogtudományt

tanult Marburgban, mire természeti hajlama ragadá. Jogtudori rangot nyert Gieszenben 1803-ban, 's ugyanott
elbb rendkívüli jogtanár, azután 1806-ban az egyházi törvény rendes
tanara lett. Hogy továbbá egyetemi kormánybiztossá
eaneellárrá majd
,

,

gieszení udvari törvényszék \s a darmstadtí legfelsbb ítélszék elnökévé neveztetett ki, 's hogy végre bárói rangra is emeltetett , részint sógora, Grolmann statusminister befolyásának
részint különös politikai

a'

'

,

munkásságának köszönheti. Ez akkor kezddött, midn
tanulók politikai vizsgálata Gieazenben majdnem egyedül

1817-ben

a'

az ö kezeibe

adatott; midn határozatai sinórmértékeül erkölcsi meggyzdését nyilvánította, *s ennélfogva a' rendrtiazl esküdtszéki vádló, 's politikai hivatalnok szerepét önszemélyében tudta egyesitni. Ezen olhalmozás né,

melyly helyeken megütközésre adott
alkalmat,
hevesebb megtámadásainak lön kitéve;

's

ellenben

A.;.'

második kamra legbuzgalma

bebizonyított

Argelander.

Aretin.
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legfelsbb helyen annál nagyobb elismerésben részesült, 's I. Lajos
nagyherczeg által 1824-ben a' hesseni udvari érdemrend, a' porosz
király által a' veres sasrend, az austriai császár által a' Leopoldrend keresztjeivel jutalmaztatott. Kevés emberrl léteznek olyly
szemközt ellenkez vélemények
mint Arens fell. A' szabadelmü
párt 's az ifjúság politikai rósz szellemnek 's egyetemi új divatú
,

tekinti, míg mások dicsitik energiáját. Legersbben kelt ki
strassburgi „Constitutionelle Ztg." melyly a' miatt el is tiltatott.
Mint a' rendek els kamrájának tagja, 1820 óta 1833-ig mindig tántorithatlan conservativnek mutatta magát, világosan hajolván a' monarchicusabsolutismusra és csak akkor midn a' szemmel látható igazságot máitöbbé nem tagadhatá, látszott némelylykor liberálisabb nézeteknek hódolni,

Albának
ellene

a'

,

,

a' hannoverai statusalaptörvény egyoldalú eltörlését „törvényelleni"-nek, 's szomoritó eseménynek nyilatkoztatá. Mint eladó egy
igen érdekes perben tagadá az új porosz egyházi agenda kötelez hatalmát , 's némelylyek ellenei közül úgy vélekedtek hogy erre kath. hitvallásának nem csekély befolyása volt. Mint státusférfi, a' fenálló rendnek,
's viszszaéléseknek , az önkénynek, az eseményszlte bár hibás jelen állapotnak mindig hü re volt; mint gyakorlott jogtudós 's mint törvényszéki
elnök azonban olyly helyen állt , hol magának a' munkálatok gyors vitele,
's a' rendszeres ügymenet feletti felvigyázás által nem csekély érdemeket
szerze. Hofmann minister halála után septemberben 1841. a' státustanács
elnökévé neveztetett ki.
B.
Aretin (Ádám báró) bajor státusférfi. Sz. Ingolstadtban aug. 24-én
1769., mh. 1822. Miután a' jogtudományokat elvégezte, statushivatalba
lépett , hol Montgelas alatt a' diplomaticai osztály elnökségéig vitte. Több
fontos statusügyben
vett
részt ; februárban 1817. Rechberg gróf
helyére szövetség-gylési követ lett Frankfurtban, hol magának bölcs
mérséklete és a' bajor ügyek erélyes védelmezése által átalános tiszteletet
vívott ki. A'* mit nyomatott nem neve alatt jelent meg 's leginkább
mkedvelésére vonatkozik Aretin ugyanis szép rézmetszet-gyjtemények 's képek birtokában volt , melylyek halála után elárvereztettek.
Brouilot ,
Hasonlítsd öszsze
Catalogue des estampes du cabinet
d' Aretin (3 dar. Münch. 1827. 's köv.)
Öcscse, báró Aretin György
sz. Ingolstadtban 1771., tanult Heidelbergben ,
1796. udvari kamrai
tanácsnok, 1799. tartományi fnök Ambergben és 1806. út- és vízépitészeti felügyel lett Tirolban. Midn itt 1809-ben a' lázadás kiütött a'
sacki kerület fbiztosa volt Brixenben 's mint osztrák fogoly Pécsre
Magyarhonba vitetett. Kiszabadulása után 1810-ben a' bajor királytól
szép jószágot nyert hübérbe, 's tetemes nyugpénzt, és ezentúl egészen a'
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tudományokra
mvészetekre 's gazdászatra szentelte magát. Számos
munkája között, melylyek legnagyobb részt gyakorlati 's honi érdeküek,
legnevezetesebbek
Zeitbedúrfnisse mit besonderer Rücksicht auf Baiern
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— 20) Versnek eines Defensions-Systems von
— 4:.)-,Stoff
zum Nachdenken
Geschaftsmanner,

Regensb. 1817
Baiern (Regensb. 1820.
(2 köt. Regensb. 1822.)
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májának egyik
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W. August) astronomia professora Bonnban
kitnbb embere, több t. acad. tagja, szül 1799.

(Fr.
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atyja keresked volt. Königsbergben végezvén
22-ikéu Memeiben Im
tanulmányait, Beesel vezetése alatt adta magát a' csillagászatra, melyly//.
nek mezején nagy érdemeket szerzett.
Argenson (Mareliené Voyer Marquis d')a' menynyiben élete az ezen
folytonos következetességgel
munka körébe tartozó idkorra átnyúlt
védelmezte az alkotmán) 'a szabadság elveit, miknek már a' restauratio
alatt hü bajnoka volt. 1829-ben letette követi hivatalát, de 1830-ban ismét
megválasztatott. Júniusban 1832. óvást tett a' kormány azon határozata
ellen, hogy Paris ostromállapotba belyeztessék, 's a' június 5-ik 's 6-iki
vétkesek hadi törvényszék elébe állíttassanak. A' júliusi forradalom után.
az úgynevezett „Charbonnerie democratique" tagja 's elkel vezetje
volt, 's többen az ezen társulathoz tartozók közöl, elég nyiltan olyly férfiúnak jellemzék, mint a' ki új forradalom esetében a' majdan szükségesnek talált dictatura átvételére Legalkalmasabb leendne.
B.
Argotft (d'- Apollinaire, gróf) régi és gazdag családból, La Tour du Pin
tájékán, [sere departomentben szül. 1783-ban. Igen fiatal korában fadó1811-ben, auditor minségbe jutott a' státusszed lett Antwerpben
tanácsba, hol Napóleon buktáig megmaradt. A' restauratio alatt buzgó
royalista 's a' Bourbonok védje, 181.3 „Mait re du Requet'', nem sokára
ezután, az alsó pyrenai departement praefectusa, 's végre, fleg Decazes
pártolása által franczia pair lett 1819-ben. A' júliusi események után elejénte vonakodott a' nép ügye mellett nyilatkozni
's a' júliusi napokban.
Sémonvilleel együtt, hasztalanul igyekezett a' küzd feleket megegyeztetni. Ezután azonban mint az új dynastia igen buzgó párthíve 1830-diki
sztl fogva 1834-iki tavaszig mindenféle tárezákat viselt, mint tengerészeti, igazsági, kereskedelmi \s nyilvános munkaügyi, és ismétmintkülés belügyi 's közoktatási minister mködött, 's mint ilylven Périer Kázmér
reaetionarius rendszerét gyámolította, azonban míg a" X-ik Károly esaládja számzésérl szóló törvényt a' pairek eltt védelmezte
más részrl
az 1831-ben Lafayette által indítványozott, 's Lengyelhon függetlenségét
tárgyázó amandementet megtámadta -s 1834-diki év kezdetén az egyesületek (association) ellen irányzott törvényt élénken védelmezte. Az
aprili nyugtalanságok kitörése eltt kevéssel, 1634-ben letette tárczáját
azonban Thicrs ministeriuma alatt 1836-ban újra tárczát vállalván, pénzügyminister lett, de csuk september lí-káig; ekkor a* Broglie ministerium
feloszlása után, a' tárczát újra letévén, viszszalépott 1831-tl 183ö-igniár
viselt hivatalába t. i. a* franczia bank kormányzója lett, 's ezen állásában
sok érdemeket szerzett magának. Mint pénzügyminister az adó Leszállítása ellen nyilatkozott, s
belföldi ezukor megadóztatását illet, sok
oldalról megtámadott törvényt terjesztette el. Ez id óta A. ki mint minister hoszszú ideig a' párisi lapok elménczkedéseinek tárgya volt a' politikai világban meglehetsen elhangzott. Csak 1-S 12-iki januárhó 12-kén
lépett ismét fel, nyomadékosaU> elterjesztéssel, melylyben a'paiikannanak a' Belgiummal kötend kereskedelmi szövetség lehetetlenséget
etatietikailag taglalta. A. sok ismerettel
s
administrath iúwességgel
bir
de minden kitnbb képességei 's ers megffyzdésl nélkülözvén,
nagy statu-lrrhuak nem mondhai
jfllcni nevet sem
politikát
érdemel. Minister
»'
mllylyenre Lajos Fülöpnek voll azüko4
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örökké akaratlan 's önállástalan gépe volt a' ministerelnöknek vágtáz udvarnak, magasabb politikai régiokba nem merészkedett, de napi
ki

kezelte. Megtestesült középszerség
milylyenek
kisszer és roszúl sikerült 1830-iki revolutio után viradt fel. B.
Arguelles (Ágoston) ismeretes spanyol statusférfiról (lásd Közli. Ism.
Tára I. köt.) csak anynyiban szólunk itt, a' menynyiben élete 's hatása az
ezen munka körébe vágó életkorba átszolgál. 1820-ban VII. Ferdinánd
király belügyministernek nevezé, e' tárczát azonban csak egy évig viselte.
Már magában képtelenség volt feltenni, hogy az 1812-iki alkotmány 's
VII. Ferdinánd egymással megférjenek. Hogy szenvedhette volna el az
absolutisticus hajlamú király, hogy neki a" nép parancsoljon. A. azonban
ministeri méltóságában anynyira elkábult, hogy a' mint az a' többi spanyol
szabadelmüekkel is többnyire történt, sem ezen ellentétet észre nem vette
sem a' belügyet szilárd 's következetes terv szerint nem vezette. A' király
elég korán megismerte ministerének ingadozását 's csak a" hírlapokból
kölcsönzött tétovázó elveit. Van egy anekdota Ferdinándról melyly A.
milyly
egész valóját világosan kitünteti 's egyszersmind megmutatja
kevéssé volt hivatása olyly ország ministerévé lenni, melyly uralkodóinak
bnei 's hibás fogásai által századakon keresztül egészen elvadulva, most
egyszerre a' politikai 's erkölcsi boldogság legnagyobb fokára akart
repülni. A' király egy társaságban mindig öszszeraká és ismét szétteríté
zsebkendjét, 's midn kérdezték tle, miért teszi ezt ? azt feleié csak azt
teszem, mit A. ministerem; ö is visszavonja ma, a' mit tegnap megparancsolt, 's ha holnap elmúlik, semmi sem történt. „A. jól érzi magát azon
társadalmi álomvilágban, melylyben a' fellengsdi hírlapok élnek; a'
francziák régi forradalmi eszméitl egészen elfoglalva, többnyire üres
agyrémekkel foglalkozott 's mint valódi spanyol a' gyakorlati tért
kevéssé ismeri, 's ott, a' hol leginkább szükséges, nem mködik. Mivel
hát nem tudta, mit akart sajátképien vagy mit kellé akarnia, a' ministeri
tárczát letette. Ministeriumbóli kilépte után a' cortes tagjává lett, 's a'
késbbi ministerelnök Calatrávával a moderantista párt fnöke midn
a' király a' francziák gyzedelme után, az általa szabad ég alatt több ezehogy a'
rek jelenlétében esküvel pecsételt alkotmányt viszszavonta
régi spanyol absolutismust 's inquisitori paphatalmat viszszaállitsa, A.
Angliába szaladt, *b ott élt mindaddig, mig az uralkodó királyné 1833-ban
hogy pártját ersitse, *s
viszsza nemhítta. A' kormány ezt azért tévé
nem hitte hogy elegend támaszt lesz képes közelében feltalálhatni, mivel
Ferdinánd nyomorú uralkodása nem tudta az erélyes jellemeket felhasználni 's termékenyíteni. Hanem a' regensné igen megcsalatkozott. Arg.
jóllehet nem birt anynyi vagyonnal, hogy a' procuradorok kamarájába
megválasztassék, mégis a' cortesbe jött, mivel pártolói hiányzó jövedelmét
látszólag kiegészítek. De
azonnal az ellenzék padára ült. Minden fogalma 's politikai reformeszméjével tettül talpig az 1820-ik régi ellenzék
képviseli közé tartozik. Szünet nélkül kikelt Martinez de la Róza és
Torreno rendszerei ellen, kiknek ékesszólása ellenében az övének háttérbe
kellett vonulni. Csak Mendizabal és Calatrava alatt állt a' ministeri párt
mellett, mivel szándoka volt Mendizaballal együtt a' vörös sapkát föltenni/s az eltte anynyira gylölt statuto royal ellen lázadást támasztani.

munkáit gondosan
világa
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A' rövid látású spanyolok, de az angol

's

franczia journalisták

is

régen

törtek fejüket a' felett miben áll Mendizabalnak azon eszköze, melyly
által , uj kölcsön, interventio, nj adó 's magán vagyonhozi nyúlás nélkül
az álladalmat megmenteni Ígérte. Az eszköz nem egyéb volt mint a' királyi
:

statútumot eltörleni, 's annak helyébe ajj 1812-iki alkotmányt kikiáltani.
Erre mutat minden késbbi esemény. Midn Mendizabal a' ministeriumból kilépett, az Istúriz ministerium legersebb ellenhatása daczára egész
Spanyolország fölkelt az alkotmány kikiáltására 'a maga a' királyné LaGranjában az alkotmány elfogadására kényszeríttetett. A. is bele volt
avatva e' csclszövénybe, hogy ezen szabadelv alkotmányt, melyly politikai hire pályáját megnyitotta, ismét életbe léptesse. Hévvel pártolta a'
kamarákban Mendizabal merész indítványait, a' kolostorok 's papi alapítványok elfoglalását, a' nemzeti jószágok eladását, korlátlan sajtószabadságot mindennem tized eltörlését, a' titkos szavazatot, a' választási
jog kiterjesztését, a' papság kizárását a' képviseletbl 'sa't. Mendizabal
rendszerében feküdt sem interventiót sem a' vegyes szövetség közremunkálását meg nem engedni. Ezen nézetet hevesen védelmezé A. a*
procuradoroknál de midn Mendizabal, szorítva elleneitl, cooperatiót
elfogadni hajlandó lett, föleszmélt A. is 's azt ohajtá, vajha jne 200,000
kozák, lengyel, kalmük és beduin Spanyolhon segedelmére, bár csak egy
lélekzetvétellel elbb ersen állitá, hogy minden cooperatio a' spanyol
szabadság sírját ássa meg. Arguelles hatalmas szónok, nemes kebel, de
elég ingatag 's tudatlan f volt. Mézédességü beszédében, melylyel az
„isteni" szónok egy lélekzet alatt elvété 's ismét dicséretekkel halmozva
sürgetsen ajánlá ugyanazon eszmét, nagy páthoszszal monda többek
közt adjatok nekem anynyi hadi ert, menynyivel birt nagy Fridrik
a' harminczéves háború alatt 's elhozandom nektek a' gyzelmet nem
csak Spanyolhon, hanem egész Európa számára. Menynyire emlékeztetnek e' fenhangzó phrásisok hazánk bizonyos nagy szónokaira Mind ezen
igen feltn járatlanság mellett is a' világtörténetben melylynek tudása
nélkül nincs szilárd politikai kifejldés, A. mégis kitn tekintélynek 's
vezetnek tartatik Spanyolhon statusférfiai között mert szereti a' szabadságot, 's mert hévvel tud a' mellett szónoklani.
Tervezve volt azon kormány tagjáva választatása is, melylynek a' kormányzó királyné megbukása
után 1836-ban kellett alakulnia. A' procuradorok különféle bizottmányok
tagjává nevezték; 's midn barátai, Calatrava és delaCuadra, Mendizabal
,
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eszközei, az Isturiz-ministeriuin megbukása után ministeriumba jutottak,
A. az 1812-iki alkotmány átnézésével bízatott meg. Többször különféle
tárczákkal kináltatott meg.de
el nem fogadta azokat, valószínleg azért,
mivel jobban ismére magát, mint barátai. 1837-ben az uj senatus tagjává
nevezte Christina királyné. A' régens választásánál Espartero után legtöbb szavazatot (103-at 17t) ellen) nyert, 's nem sokára azután 150 szavazattal Isabella királyn gyánmokává neveztetett ki. Az egyházi javak
eladása feletti vitában 1841-ik júliusán minden rómávali concordatum
ellen szavazott. A. mindenesetre a' legkitnbb spanyol szónoki tehetségek, 's a' legszilárdabb szabadság-ügyvédek közé tartozik, mélykék a"
spanyol polgárháború viharai közt felmerültek. Méltán lehet a' l'ellengsdi öreget Spanyolhon Lala^etteének nevezni. - B.
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Aristocratia. Ismeretesek Piátónak ama' szavai „Míg a' philosovagy a' királyok nem bölcselkednek
phusok nem lesznek királyok
helyesen, addig az álladalmak, st az egész emberiség bajainak vége
:

,

hoszsza

nem

leend."

—

Plató

hatalmat

a'

a'

bölcseséggel öszszeolvasztani

szerette volna, és kétséget nem szenved, hogy , midn a' köztársaságróli
tanával fellépve,' az álladalmat erkölcsi lényként fogta fel, politikájának
alapvonalaiban pedig a' honpolgárok három osztályát, u. m. az elöljárók

vagy uralkodók, az

rök vagy

végrehajtók és az álladalom igazgatásában
életszükségekrl gondoskodó iparels (uralkodó) osztályba a' legjobbakat (aQtgoi) kivánta helyeztetni, ezek alatt csakugyan a' bölcseket
értette; igen természetesen mert az igaz bölcseség az erénynyel tulajdonkép ugyanaz erényes ember pedig csak jó lehet.
Valamint általában a' régi görög kifejezések a' tudományokkal együtt
más nemzetekre is átmentek és mintegy önkénytelen háladatosságból
más nyelveken is honosíttattak úgy az e' jelen czikkünk czimét képez
szó aristocratia (legjobbak uralma) is görög tudományi örökségként
mostanig fenmar.adt a' müveit világ minden nyelvében bár nem többé
ama' szoros értelemben véve melyly neki Piátónak valóságos életbe soha
Ez pedig igen terménem léptetett eszményi tanában meg volt adva.
szetes. Mert a' hatalom a' legszebb czimeket is szereti maga magának
tulajdonítani. Ha tehát egy részrl az emberi gg, más részrl az emberi
gyávaság és butaság által lehet volt, hogy a' régi Caesaroknak még
életükben isteni czimek adattak meg és tiszteletükre oltárok épültek,
annál kevesbbé csudálhatjuk, hogy az elkel osztályok, bármelyly úton
módon értek is e' polczokra a' legszebben hangzó czim örök birtokához
jutottak, legkevesbet sem gondolva azzal, valljon Plató ket az aQigot
sorába helyeztette volna-e vagy sem ? így lett hogy az aristocratia alatt,
ahhoz képest a' mint fogalmát objective vagy subjective veszszük, mai
napon a' nemzet elkel osztályának uralmát értjük, vagy ugyanazon
elkel osztályt Önmagát és ekképen szinte lehetséges ln ama' lehetetlenség, hogy a' legjobbak neve gyakorlatilag imitt amott a' legroszabbakéval azonittathatott és a' disznév gúnynévvé válhatott.
Ha már
magában az, hogy valamelyly osztály a' többinél jobb lenni, a' többinél
nagyobb joggal kizárólag birni akar, a' kizártakban természetesen
keser érzelmeket idéz el ezen keserség még inkább gyülölséggé
válhatik, bizonyosan pedig megvetésbe megy által, mihelyt az úgynevezett
„legjobbik" cselekedetei által nevezetének ellentételével önmaga magát
megfertzteti.
Az aristocratia többféle nem akarunk itt ahhoz szólni, melylyik volna az
ámbár eziránt a'
álladalom javára legczélszerbb ? Ilyly criteriumnak
tudósok tollai már régtl fogva mozgásban vannak
a' közéletben kevés
hasznát látjuk, st azt feleslegesnek is tarthatni véljük azon idkben , hol
kevés kivétellel
már is minden aristocratia sírjához közelíteni látszik.
Minthogy az emberi ész az évekkel és az azokban nyert tapasztaltsággal szokott megérni, a' „Kor-aristocratia" volt az, melyly Plató bölcseség alapján felállított theoriájának megfelelhetni látszott. Találjuk
nyomát a' zsidó egyházi és álladalmi, nem. különben a' régi keresztyén
12
Ujh. hm. Tár. i'höt.
részt venni alkalmatlan 's a' küls
emberek osztályait sorolván el az
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egyházi alkotmányukban ismerjük azt a' régi spártaiaknál (ytiua-nc neve
rómaiaknál (Senatus), de a' németeknél is, kiknél még most
is megvan a' grófi név „Gráf", vagy mint
annakeltte eredetileg íratott
„Grace" azaz „Graue", sz. A' „Senatus" neve más nemzeteknél is
fenmaradt, bár nem többé a' korral járva.
Mit a' mostani világ közönségesen és tulajdonkép az aristocratia neve alatt érteni szokott, és a'
melyly aristocratia kiváltkép hol mint oligarchia azaz mint magának
az aristocratiának keblébl kisebb számú elkelk által gyakorlott uralom
lépett fel, a' világ történeteiben legnagyobb szerepet játszott; ez az
úgynevezett nemesség.
Ez papi és világi.
Mi a' papságot illeti, melyly
az ismeretes széles világon mind az eddig még bölcsjükben ringatott,
mind a' polgárosodás emeltebb fokára ért nemzeteknél legels vala az
uralom gyakorlatában, eziránt lásd Hierarchia. Itt csak a' közönségesen
értett világi, jelesül örökös családi nemesség uralmáról szólandunk.
Miután
az emberi természet úgy hozván magával
minden családf,
majdnem kivétel nélkül, önszerzeményeit ide értve még hivatalos állását
is , magzatjainak örökül hagyni
's ugyanezt minden úton módon kieszközölni törekszik, de különben is, ha az atya közéletbeni feladatának jól
megfelelt, a' tle született 's általa nevelt gyermekekre is könynyen
átmegy a' bizalom innét , részint érdembl és háladatosságból részint
hatalmasságból és gyávaságból is bekövetkezett az hogy az uralom a'
családok vagy nemzetségek tulajdonává lehetett.
Ha figyelmünket
igénybe véve tapasztaljuk azáltal, hogy azon aristocratia, melylyrl
most szólunk, mintha egy kisajátító kéz ugyanennek számára szerzett
volna meg mindent, eljogait még az emberrel magával született és attól
elvehetetlen bens javak terére is legalább anynyiban kiterjesztette,
hogy a' pórember semmi felsbbség által ki nem sajátítható legszentebb
lelki tulajdonitól, mintegy felsség elismerése jeléül, az aristocratia
irányában megadóztatik aezal hogy erényes hajiami, indulati, gondolkozásmódja és cselekedetei, mintha az erény szüleményeit kölcsön vagy
bérbe vette volna a' nemességtl nemeseknek (nobilis generosus noble,
edel 'sat.) neveztetnek
valljon mit gondolhatunk errl ?
Honnan
várhatunk erre kielégít választ, ha a' világ történetétl nem, melyly a'
legnagyobb tanitó és egyszersmind az utolsó ítélet is ?
az örökös
;

alatt), a' régi
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majdnem mindenütt már a' nemzetek gyermekkorában
feltaláljuk
de ámbár eredete, melyly úgy látszik, hogy igen különféle
forrásokból, majd fegyveres er általi leigázásból, majd magasb miveltségbl vagy vallásbeli titkok rzésébl folyt ki a' világ ismert története
családi nemességet
;

,

eltti homályban vész el , mindazáltal anynyit tudunk a' népek eddigi
történeteibl , hogy minden egyes nemzetnek volt korszaka melylyben
az emberiség egyedüli igaz javainak, a' valódi felvilágosításnak, az igazságnak, az erkölcsi tisztaságnak és a' jó 's szép iránti lelkesülésnek
gondját egy választott osztály viselte és azokat fentartani iparkodott
Ilyly tündökl példával elment nemek tiszteletébl ama fenebbi epitheton
méltán keletkezhetett, és a' fejedelmek
mert a' monarchiák azok mikben
,

—

a'

nemesség legnélkülözhetlenebbnek szokott tartatni

—

,

amaz arain

-

korszakban, amaz rangyalféle osztályban láthatták azon aristot iratiát,
melyly általa' magok és népeik közt középfokozatul 's kapcsolatul szolga-
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landó osztály szükségérl eszükbe jutott és életbe léptetett elvük helyessége
Amaz aranykora' józan ész ítélete eltt és a' népek szivében igazoltatott.
szakban a' logicával kevésbé megütköznek látszatott volna ama késbbi
Marmontelféle ismeretes mondat:hogy „a'nemességi rang megadása kölcsön,
melylynek kamatjai az ivadék által megfizettetendnek."
De ellenben
szinte a' világ történetébl tudjuk, hogy ugyanazon osztály által, melyly
azeltt a' már fenemiitett kincsekrl gondoskodott, mik nélkül az álladalomnak sem értéke, sem okos czélja nincsen, ugyanazok semmivé tétettek,
lábbal tiportattak, és Marinontel még alig járhata els gyermekczipjében,
midn már tudós földije, ama hires Montesquieu, a' franczia udvari nemesdics vágy henyélés mellett,
séget következ kifejezésekkel festette le
alacsonylelküség a' kevélységben, munka nélküli meggazdagodás vágya,
minden igérkezésének
igaztóli irtózás, hizelkedés, árulás, hitszegés
elmulasztása, a' polgár kötelességeinek megvetése, a' fejedelem erényétli
rettegés, ennek gyöngeségeibe helyeztetett remény, és mi több mind
ezeknél ,,az erénynek szakadatlan nevetségessé tétele, ezek képezik, úgy
hiszem, az udvaronczok nagyobb számának mindenütt és minden idkorban
kitn jellemét".
Ámbár azonban Montesquieu fenebbi', átalában
különbség nélkül minden 's akárhol találtató udvaronczok lefestésére
szolgáló jellemrajzával tulajdonkép csak az ennek mintául szolgált, t. i.
a' szeme eltt forgott franczia aristocratiának élén állott udvaronczokat
bélyegezte, a' franczia udvarnál pedig épen akkor az aristocratia az
elkorcsulásnak olyly fokán állott, min más országokban nem találtatott,
és ámbár ugyanennélfogva ama fekete jellemképet minden aristocratiára
illnek nem mondhatni bizonyos mégis, és jelesül a' monarchiák történetei
által legrégibb idk óta a' legujabbakig ki van mutatva, hogy az álladalmi
kormányok az igazságnak rendnek és békének kezelésében leginkább a'
fnemesség által akadályoztattak, minthogy ez az, melyly a' polgári engedelmességhez csak nagy nehezen szokott bár a' hatalomnak hódolni igen

—

—

:

,

—

,

:

,

,

könynyen megtanult

benne maga

is részesült. Ott, hol a' nemesség
hatalomban nem részesülhete gyakorta a' legiobb fejedelmek és legnagyobb státusférfiak hiában kisérték meg erejüket azon túlsúly ellen,
melylyet a' nemességnek nagy jószágbirtoka és számos védencze megadott,
és melyly által a' monarchia nem ritkán gyöngébb lett
mintsem bármi
más alkotmányos korlátok által lehetett volna. Innen következett, hogy
valamint a' megmérgezések ellenmérgekkel szoktak gyógyíttatni
ellenszer gyanánt egy, mesterséges aristocratiának nevezhet testület

ott, hol

íx

,

,

—

—

t. i. az álladalmi hivatalnokoknak központositó
rendszer mellett
serege, melyly
franczia eredeténél fogva
Bureaucratia név alatt ismeretes. (Lásd álladalmi hivatalnokok, Bureau-

találtatott felállitandónak ,

—

—

mköd

:

cratia.)

—

Az örökös családi aristocratia
melyly természetes aristocratiának is
szokott neveztetni és hatályosságát nem csak monarchiákban, hanem
köztársaságokban is, st ezekben még inkább mint p.o. Velenczében, bebizonyította, úgy, hogy Montesquieu ismeretes szavai „point de monarque
point de noblesse, point de noblesse point de monarque!" (fejedelem nélkül
nem lehet nemesség , nemesség nélkül nem lehet fejedelem) e' nagy státus
tudós legnagyobb tévedéseinek egyikét képezik
az emberiség irányában
:

—

12*
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roppant adósság megtérítésével tartozik merevedett, érzéketlen, makacs
vagyis
úgynevezett conservatismusa
ragaszkodása miatt a' régihez
miatt. Azon színlett jó szándék ürügye alatt, mintha, ers oszlop gyanánt,
a' thrónok és álladalmak biztosságát vállaival támogatná, ezen aristocratia
régi törvényeket
a' köznépnek még legszerényebb igényei ellen is a'
gördité, melylyeket egy betjükben sem változható alaptörvényeknek
tetszett keresztelni
's még a' legcsekélyebb engedményekhez sem akart
járulni, hol beleegyezése szükséges volt hol pedig ez tle nem függött,
nem hiányoztak útai 's módai ellenzését sikeresitni. Erezte tudniillik,
hogy a' természet maga a' személyes tehetségeknek szülkrl magzatokra
átmenetét nem biztosítja. Azon javak és eljogok, mik az atya erényeinek,
erejének, érdemeinek vagy akánuinemü mesterséges mködéseinek, talán
cselszövényeinek is, jutalmul, a' vak szerencsétl jutottak, olylyképen
valának biztositandók hogy azokat nem csak a' derék hanem az elfajult,
gyönge, tevékenytelen, tudatlan, st buta ivadék is élvezhesse és azoknak
fentartása irányában semmi módon zavarba ne hozathassék. Horgonyra
vala szükség melylyet a' leggyöngébb kisdedkéz is kivethessen ha talán
az emberi természetes jog a' józan ész, az igazság követelései, az ékesszólásnak viharával tánczoltatnák meg a' szirtek közé került hajót. Ezen
horgony
a' holt bet
olyly horgony melylyet régen elhamvadt kezek
kovácsoltak, kezei olyly kovácsmestereknek, kiknek maga idején tisztességes
czéhe kimúlván most e' horgony másodpéldányának elkészítésére vagy
csak kis töredékének öszszeforrasztására is alkalmas mesterember hiában
:

,

,

;

,

,

,

,

,

—

,

;

,

,

kerestetnék.

Az aristocratiai elem semmi monarchiában sem mutatkozott szembetnbben, vegyithetlenségét sehol sem óvta meg szorgosabban, változhatlanságát sehol sem védte féltékenyebben
mint Magyarországban ezen a'
,

,

monarchia küszöbén érvágással felszentelt alkotmány által szentesitett
uralomnak majdnem ezeresztends honában, hol minden egyes nemesember,
bár birtoktalan és tudatlan is, a' szent korona tagja levén, a' nemtelennek,
személye megbántása vagy becsülete megsértése miatt, a' megsért nemesember elleni egyenes személyes magán-vád legelször csak az 1836-ik
évi országgylés 13-ik t.cz. által engedtetett meg; ilyly sérelmeinek orvoslása
azeltt csak az illet uradalmi
városi és megyei tiszti ügyészeknek
törvényhatóságilag megrendelt pártfogása alatt, és ezeknek nevében emelt
vád mellett , nagy nehezen nyerethetvén meg és ugyanazért csak ritkán
kerestetvén.
De jóllehet Magyarországban a' nemesség alsóbb osztálya,
a' köznemesek, vagy mint legújabban a' spanyolok példájára gúnyolva
,

—

neveztetni szoktak

—

„cortesek",

a'

magyar

aristocratiát tulajdonkép

tev

mágnásokkal vagy frendekkel (magnates, proeeres), kivévén 11 hinduféléhez hasonló törvényszellemre mutató emberdíjkülönbséget (homagiuni,
Blutgeld), személyes és birtoki jogaik irányában a' törvény eltt tökéletes
egyenlséget élvezve, a' nemtelen ellenében mindketten ugyanazon eg}
öszszes aristokratiát képeztek, és általuk
egész az 1S' l8-ik ors
gylésig
a' törvényeket szentesít és a' végrehajtó hatalmat képez

—

—

V

a'
egyetemben
törvényhozói hatalom
olylyképen gyakoroltatott, hogy abban a' bár sok
ezernyi lakossal biró mindazáltal csak egyei nemesembernek tekintett,

királylyal

és

kirekesztleg,

a'

frendekkel

azaz

,

,
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csak igen kétes részt vevének ; mégis mondhatni,
honpolgári, st némileg az emberi természetes jotávoltartása nem anynyira a' köznemesség,
hoszszas
goktóli megfoghatatlan
mint a' valódi aristocratiát tulaj donkép tev frendek többségének rovására
írandó, kik valamint egy részrl, különben is az álladalom legfbb hivatalait
és ftisztségeit viselvén 'sa' thrónhoz legközelebb állván, ez utoni eljárásukkal és befolyásukkal mködhettek, úgy más részrl az országgyléseken a'
felsházban nem csak személyesen tetszésük szerint szavazhattak hanem
e' fölött még az alsó házi szavazatokra is közvetve befolytak azáltal , hogy
birtokuknál fogva a' megyei követválasztásokban egyenként részt vettek,
st a' megyéket ujabb idben a' szegény oktalan köznemes erkölcseinek tiszta
egyszerségét megveszteget korteskedéssel , egészen magokévá tenni , a'
divatban volt, és az országgylési szavazásnak sinórmértékül szolgált követígy történt , hogy a'
utasitásokat is önérdekükben alkotni törekedtek.
magyar törvényköny v számos czikkében, a' szegény adózó néprli gondoskodásnak egy orsz.gyülésrl másikra halasztása anynyiszor ismételve olvasható és a'„misera contribuens plebs" nevezet ugy szólván stereotyp lett;
mi kétségkívüli jele annak, hogy, miután az indítványok mindig az alsóház
részérl szoktak történni, a' nemességnek a' nemtelenek sorsának javítására
czélzó iditványai a' frendek többségénél rokonszenvre nam találtak, vagy
legalább, hogyha talán magában az alsóházban ishiányzott a' komoly akarat,
a' frendek fenébb emiitett hatásukat az emberiség érdekében korán sem
Legújabb idben is mutatkozott a' frendekhasználták fel elég erélyesen.
nek ezenönz iránya, miszerint az 1836 1837. években tartott országgyléseken az alsóház népszer törekvései a' frendi tábla részérl felette nagy
nehézségekre akadtak, és meglehet, st valószín hogy, ha a' felsház a'
helyett, hogy az 1848. évi martinai napokban lélekéberségét egész elvesztve,
az idviszonyok által okozott gyöngeségének érzetében, és a' köznépre nézve
a' törvényes utón azeltt teljesíthet, de évek óta halogatva, alkudozva
elmellzött követelések iránti öntudatában , férfias bátorság és méltóság
nélkül, saját többségének nézetei és kivánatai ellen , automatok szerepét
játszotta, annak idejében a' még szerényebb indítványokat méltányosan és
talán hazánk a' forradalomtól megmentve, nem
jókor elfogadta volna,
siratná most a' martiusi napok szívrepeszt következményeit, (lásd : magyar
országgylések; magyar forradalom). De a' nyolczszázados királyságban
fenálló aristocratiai kormány formának vak imádói, eljogaikba szerelmesen,
és sajátságos öntetszéssel az angol és magyar formák közti hasonlatosság
hamis eszméjétl ríngattatva, azt vélték, hogy az anynyi századok óta
fenálló alkotmány régiségérl annak örökkévalóságára lehet következést
vonni.
Azonban Angolhonban a' nemességnek nincsenek olyly eljogai,
melylyek miatt más osztályok roszabb lábon állanának ; az semmi
adómentességgel semmi hivatalképességi elsbbséggel nem bir , semmi
törvényhatóságot és semmi uradalmi, úrbéri jogot nem gyakorol, a' magas
aristocratia jogai 's méltóságai pedig a' családnak csak egyik tagjára
háromolnak, mig a' többi folytonosan a' néptömegbe vegyül. De a' magas
aristocratiáról, ellentétben a' köznemességgel, ilyly kemény ítéletet mondva,
kötelesség egyszersmind megemlíteni, hogy a' magas aristocratia szelleme
ujabb idben szemlátomást javult, a' korszellem kivánataihoz bölcsebben

szabad királyi városok

hogy

is

a' nemteleneknek a'

,

—

—

—

:

—

—

,
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számos tagja nemcsak a' felhozott vádak alá nem esik,
nevelésben, szokásokban ós sikeretlen küzdelem folytonos
lever érzetében fekv akadályok óriási nehézségei ellen hsiesen küzdve,
a' méltányos történetirónak tiszteletét és a' nemzet háláját érdemli.
talán a' mostani legnagyobb
Végre még egyet kell megemlítenünk
a' gazdagsági vagy pénzari stocratiát, melyly a' természetjogilag
tényezt
vagyonegyenetlenség természetes eredménye , t. i. mindenütt
is fenálló
találtatván szegények, gazdagok és bség nélkül olyly karban levk,
kezde simulni

hanem

's

e' felett a'

—

—

melylyben elegend élelemmel vannak ellátva a' gazdagok felsbbsége
ezen egyenetlenségnek természetes következménye. A' gazdag ugyanis
kenyeret ad a' szegénynek ki e' tekintetben tle függvén ha nem is
egészen használhatandja fel minden esetben a' tle függ szegénynek
akaratát, de annak legalább tetszése szerinti irányt adni könynyen lesz
képes, az ekképen tle függk számával pedig anynyival biztosabban
öregbedik a' polgári társaságban befolyása és hatalma minthogy egyéb
dolga nem levén, élelmi gondokkal nem terheltetvén, magasb vágyai
teljesitésére eszközökkel birván 's több idt és jobb sikerrel szentelhetvén
önmvelésére mindezen elnyei mellett nem csuda hogy a' hatalom
kezelésére 's közdolgokbani tanácscsal estettél lehet részesülhetésre nézve
rendesen fölülmúlja. Tagadhatlan igazság, hogy a' pénza' szegényt
aristocratia, mikint az Francziaországban azl830-iki szerencsétlen charta
szerint életbe lépett, 's mikint, nemtelen természetéhez képest, dúlni fog
mindenütt, hol a' jogok magas censushoz levén kötve, azoknak egyedáruundorítóbb kép,
a' leggyülöletesb
's
ságát körmei közé ragadhatja
melylynek aljas tzsérszelleme mellett csaknem viszsza kellene kívánni a'
legalább sök szép példái által lelkesíthet születési aristocratiát azonban,
minthogy mindenkinek szorgalma 's szerencséje által elérhet, a' jogegyenlségi tannak csakugyan jobban megfelel , mint a' születéshez kötött
hogy a' gazdagsággal
kiváltság. A' törvényhozás gondoskodjék felle
,

,

,

,

,

,

,

:

,

természetesen együttjáró társasági elnyök mellett egyszersmint még
politikai jogok kizárólagos forrásává is ne tétessék a' szivtelen Mammon,
melylynek hideg keblén a' legnemesebb érzemények megfagynak hanem
a' józanul széles alapra fektetett népképviselet keblén csak azon valódi
aristocratia virulhasson
melyly a' név eredeti jelentésének megfelel a'
L.
legjobbak : azaz a' legerényesebbek és legbölcsebbek felssége.
,

,

,

Arkansas
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Éjszakamerika.

Arlincourt (Victor Vicomte d') ismeretes regényíró, sz. septemberhó
10-kén 1789 Merantris várában Versailles mellett. Atyja, ki vagyonának
legnagyobb részét a' királyi család javára áldozá a' forradalomkor guillotine alatt végzé életét. Fiát Napóleon elször az anya császárné szolgálatába, késbb az arragoniai hadseregnél f-ügyelvé tévé. A' Bourbonok
,

,

viszszatérte után maitre derequetes lett's javait viszszanyerU'

,

de

a

nap után ezen hivatalából letétetett, 's St. Paer kastélyába vonulván viszsza Normandiába, azóta egyedül a' tudományoknak ólt inig X-ik Károly
által tiszteletbeli kamarásává neveztetvén, az udvarnál újra megjelent.
A. neve fényes volt a' restauratio alatt, késbben azonban csillaga banyatlani látszott. Legismeretesebb munkái:, Charl§magneOM l Cúrotiidt",
hsköltemény (2 köt. Pár.; 3-ik kiad. 1824); „Le solitain-' (Páíií 1821),
,

f

,

Armaneperg.

„Le rénégat"
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„Ipsibre" (2 köt. Paris 1823),
(2 kötet. Paris 1822)
„L'étrangere" (2 kötet. Paris. 1825) „Ismalie" (Pár. 1828) , „Les
t.
regények. Azon nagy
écorcheurs" (2 kötet. Paris 1833)
's
a'
melylynek munkái örvendettek , nem anynyira
olvasó közönséget
mint inkább royalistico-katholicus 's regékölti tartalmuknak
nyes irányuknak köszönhették melyly tollának minden szüleményébl
kirítt , 's az aristocraticus osztályoknak hízelkedett. írói érdeme csekély,
de hiúsága nagy. Munkáit saját költségén fordittatja más nyelvekre, hogy
európai hírre kaphasson.
Hollandia- és Németországon tett hoszszabb
utazását melylyben a' magas aristocratiától mindenütt a' legnagyobb kitüntetéssel fogadtatott, „Le pelerin" (Pár. 1842) czim munkában irta le.
1830 óta úgynevezett carlisticus regényeket költött, miket már kisebb közönség olvasott, p. o. „Les rebelles sous Charles V.f' (Pár. 4 köt. 1832),
„Banm ssement et retour de Charles VII." (2 köt. 1832) , „Le brasseur
roi" (2 köt. 1834), „Double regne" (1836).
B.
Armansperg (József Lajos, gróf) a' görög kormány egykori elnöke,
régi 's nevezetes családból született Köczingben Bajorországban febr. 28.
1787. Miután tanulmányait Landshutban bevégzé , 1808-ban státusszolgálatba állott. Az 1813 és 14-iki háborús években
is katona lett, bajor
hadseregbiztos volt 's a' párisi béke után néhány hónapig a' vogesi departementet kormányzottá. Részt vett 1815-ben a' bécsi congressusban,
hol Bajorország érdekeit buzgón de sikeretlenül védelmezte az ugyanezen évi hadjáratban teljeshatalmu bajor minister minségében volt a'
hadiszállásán 's a' hat departementbl képzdött auxerrei
szövetségesek
bajor kormányszék elnöke volt. A' második párisi béke után 1816
23-ig
több fontos hivatalt viselt, mint a' feldunai 's rajnai kerület igazgatója,
's a' fszámvevszék elnöke. Különösen kitüntetvén magát ezen hivatalok viselésénél a' pénzügyek rendezésében, a' bajor kormány által ilyly tárgyú bizottmányoknál alkalmaztatott. Mint jószágbirtokos az aldunai kerületben 1825-ben követté választatván, a' második kamara másod-elnökévé lett 's az elnökségtl is csak néhány szavazattal esett el. Itt mérsékelt, de szakért fellépése által közméltánylatot vivott ki, jeles szónoki
tehetséget mutatott, 's a' legfontosb tárgyakban élénken részt vett. Lajos
király mingyárt uralkodása elején felhasználta t, 's a' kormányzási ügyek
rendezésére nagy befolyása volt. 1826elejénmár országtanácsnok, majd belés pénzügyi minister, 's végre pénz- és külügyi ministerré lett. Mint
pénzügyi minister sok czélszerü javitást hozott be ide tartozik 1827-iki
adótörvénye a' tartományi tanácsosok behozatala 's a' t.
volt egyike
a' német vámszövetség alapitóinak
tárczája körében munkás, értelmes,
fleg a' státusadósság ügyében szigorú rendet tartott 's az ultramontanismus követeléseinek erélyesen ellenszegülvén a' camarilla és papi congregatiók gylöletét vonta magára , melyly még nagyobb fokra hágott
midn az 1831-iki országgylésen többször egyenesen a' szabadelm párt
,
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mellett nyilatkozott.

Minek következménye

az

ln hogy
,

az országgylés

be végeztével a' ministeriumból eltávolíttatott 's londoni követté neveztejobbnak látá családi jószágaira viszszatérni. Azonban ketett ugyan, de
vés hónap multával még nagyobb tér nyilt eltte a' király unszolásának
ugyanis ellen nem állhatott , hogy a' görögországi regensség elnökségét
,

;
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Ottó királynak kiskorúsága alatt vállalja magára, melylynek tagjai
még Ábel és Maurer voltak. Itt kezddik A. életében az
idszak. -- A* fiatal Ottó királylyal , jamiárhó
legjelentékenyebb
és
új
utolján 1833. Naupliánál kötött ki. 1835-diki júniustól tbgva 1837-dik
rajta kivül
,

évi február 14-dikéig teljhatalmú praesidens levén , föeaneellár czim40 ezer drachma fizetéssel, az utolsó hónapokban, a' király
's

rael,

korlátlan hatalommal uralkodott. Négyévi
távolléte alatt, majdnem
kormányzása alatt sok üdvös történt ugyan Görögországra nézve,
azonban ezer akadálytól környezve, felhevült 's kölcsönös bizalmatlansággal tölt pártok tolakodásai közt az európai nagy hatalmak követeinek folytonos cselszövényeitl körülvéve, 's az országlás többi tagjaival
,

folytonos súrlódásban levén , nem volt képes azon bizodalomnál* teljesen
az európai diplomatia e' fontos polczraemelé. Azért
megfelelni, melylyel
is 1837-ben Ruthart neveztetek ki helyébe. Mindenütt felzúdultak ellene 's
különféle vádakkal állottak el; hiában igyekezett az angol követ, A. barátja 's meghittje, a' viszszatér királyt meggyzni, hogy A. hivatalban
hagyásához az ország nyugalma 's a' király saját biztositása van csatolva.
A. mindezek daczára azonnal elbocsáttatott midn a' még ki sem szállt
királynak Portland hajón udvarlását tévé 's 1837-iki márczius elején
Göröghonból elutazott. Két leányát görögökhez adá nül. Viszszatérte
óta családi körébe vonulva él Bajorhonban. 1838-ban szó volt róla, hogy
Oettingen-Wallenstein herczeg helyébe belügyi minister lesz de e' helyre
1834-ben Görögországból viszszahivaellensége Ábel Károly lépett, kit
pedig engedelmet kapott , hogy nyugpénzét külföldön költhesse el.
tott ,
Armansperg gróf hivatása elbb Bajorország, majd az uj donszületett Hellasz kormányán igen nagy és fontos volt. Amott, Lajos király trónra léptével, az egész nemzetgazdasági mechanismust kellé lényegesen átalakítani; itt a' hoszszas függetlenségi háború 's anarchiái zavar dulásaiból felmerül új országban a' jótékony békeállapot els alapjait tenni le. Rendes
viszonyok közt is, midn elv- és rendszerváltoztatás nincs sznyegen,
fényes tehetségek kivántatnak azon emberben, ki a' kormányrudat kezébe
meri venni , annál magasb követelések vannak pedig azon korniányférfi
irányában , ki új állapotok teremtésére, új institutiók megalapítására vállalkozik, melylyek által egy egész nép-'s országnak kell újjászületni 's megnemesedni. E' nagy feladásnak Arm. nem volt képes megfelelni, azonban
ellenségeinek túlságos vádjai, mik szerint Arm. a' jelenkornak legüresebb,
legtudatlanabb 's leghiúbb embere, alaptalanok, és tények sora által
czáfoltatnak meg. (1. Görögország.)
B.

t

,

,

—

Arnault (Antoine Vincent) franczia költ, szül. Parisban jamiárhó
22-kén 1766. Neve „Marius á Minturnes" és „Lucréce" czimü Bzomorújátékok által ln ismeretessé. Azl792-diki septemberi jelenetek után Angolhonba, onnan Brtisselbe ment. 17i)3-ban viszszatérvén mint emigráns
elfogatott, mégis, mint „Marius" szerzje a' törvény szigorai elkerüld
,

,

4707-ben a' jóniai szigetek rendezését bizta rá Bonaparte viszszatérvén
Parisba „Les Venetieus" czimü szomorújátékát vitte színpadra melylyet
Velenczében költött. Ugyanazon évben az institut tagja L 805-ben alelnöke 's 1808-ban az egyetemi tanács ülnöke- 's ftitoknokáva* lett. Napoleon megbukámi után elveszte mind ezen hivatalait, melylyeket *'
;

,

;

,
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Arnaut-Kalesái,

nap után ismét viszszanyert. A' második restauratio beállásával meg kelszöknie
's Brüsselt választá menhelyéül. „Germanicus" czimü szomorújátéka, melyly a' szerznek számkivetésébli viszszahivatása kieszközlésére a Theátre frangais-ban adatott nagy nyugtalanságot okozott
a' szinházban, miért is annak adatása továbbra letiltatott. Csak 1819-iki
novemberben kapott engedelmet Frankhonba viszszatérhetni. Mint a'
„Miroir des spectacles des feftres des moeurs , et des árts" egyik szerkesztje 1821-ben a' párisi fenyittörvényszék elébe idéztetett hol azonban a' többi szerkesztkkel együtt felmentetek. „ Vie politique et militaire
de Napóleon" (3 köt. Paris 1822) czimü munkájáért Napóleon végrendeletében 100,000 frankot hagyott számára. 1826-ban adta ki „Les Guelfes et
lesGhibelins" 's „Lycurgue" és „Guillaume /." szindarabjait, melyly utóbbi
II. Fülöp jellemzése által kitn. Irt ezenkivül meséket is. 1829-ben az
akadémiába ismét felvétetvén, 'sAndrieux halála után annak állandó titoknokává neveztetvén a' hanyatló classieismus buzgó védjeként lépett fel.
Ezentúl adta ki „Les souvenir s d'itn sexagenaire" czimü emlékiratait (4
melylyek újra megjelenköt. Paris 1832) 's öszszes munkáit 4 kötetben
tek Brüsselben 1 kötetben. Megholt normandiai útjából viszszatértében,
néhány órányira Paristól, september 20-kán 1837. Fia Lucien Emil,
szinte tragoediairó, szül. Versaillesben 1787-ben; 1808-ban már statustanácsi auditor lett, 's hoszszasabban Istriát kormányzá. A' restauratio
után a' júliusi napokig viszszavonulva élt ezután departamenti prefectus
lett, 's mint köztisztvisel, igen tiszteltetik. Tragoediái „Pierre de Portugált" (Paris 1823) „Regulus" (1825) melylyet Talma eladása tett híressé; „La mórt de Tijbere" (1828) „Catherine de Medicis" (1829). E' müB.
vek a' classieismus hanyatlásának bágyadt bélyegét viselik.
Arnaut-Kalessi. Az adrinápolyi békekötés után (1. Adrinápoly) 1829.
a' scutari passa, 35,000 emberével az orosz sereg háta mögött megindulaz orosz
átkelt a' Balkánon. Fhadiszállását Sophiában vévé
ván
fvezérnek megírván, hogy oct. 10-kén Adrinápoly ellen indul. De Geismar
tábornok sebes marschokban követé a' Dunától, 's a' két sereg ArnautKalessinál talált egymásra. Az albániaiak 1700 emberrel jól elsánczolva
állottak ott 's midn Geismar szabad átmenetelt kívánt, parlamentairjára
lttek 's megtámadták. Az ütközet kés éjig tartott reggel újra kezddött 's az albániaiak futásával végzdött. Ez ütközet volt legutolsó
h.
hadijelenet az orosz-török háborúból 1829-ben.
Arndt. (Ern Móricz) a' szabadságháború korabeli német nemzeti
irány egyik legfbb képviselje, 1769-ben december 25-ikén született
Schoritzban Rügen szigetén, melyly akkor még Svécziához tartozott.
Atyja gazdatiszt, 's els nevelése, szüléinek nem nagy gazdagsága mellett,
épen nem volt fényes késbb barátjaitól gyámolitva a' stralsundi iskolába
1794-ben a'
került, 's ifjúvá fejldvén a' greifsAvaldi egyetembe, 's 1793
jénaiba. Mindkét egyetemben theologiát tamilt, de hazatérve, felhagyott
e' tanulmánynyal, nem levén kedve papi életre, 's 1798 és 1799-ben
több felé utazott, hogy a' széles nagy világgal közelebbrl megismerkedjék.
mint az egyetemnél
Újra haza térve Greifswaldban telepedett meg
történészet magán-tanitója megházasodott, 's 1805-ben ugyanott rendkívüli tanárnak neveztetett ki. Itt fejldtek ki lassanként politikai nézetei.
lett
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svédbarát volt
kora ifjúsága benyomásainak engedve
's
kezdettl fogva ellensége a' franczia forradalomnak hanem kivált miután
Napóleon Francziaországban kezébe ragadva a' kormányt mindinkább
fenyegette Németországot, 's miután az austerliczi 's jenai ütközet és a'
rajnai szövetség által Németország egészen le volt tiporva, hagyott
fel svéd és pommeraniai particularismusával
's ölelte fel
kebellel a'
német egység ügyét. Arndt azon kor ama bátorszivü férfiai közé tartozik,
kik sohasem alkalmazkodtak gyáván a' viszonyokhoz habár ezek bens
meggy zdésökkel ellenkeztek, hanem véleményöket legnagyobb veszélyek
közepett bátran 's nyíltan kimondták. Reményét sem veszté el soha
Németország szebb jövje iránt 's épen e' reménye ösztönzetébl bocsátotta
iratait világ elébe. Az akkori nemzedékre különös hatással volt „Geist der
Zeit" czím munkája, melylynek els kötete 1807-ben, második kötete
pedig 1809-ben jelent meg. Ebben eladja a' Németországra bekövetkezett
szomorú viszonyokat, okaikat fürkészi, 's kortársait nagy nemzeti érzésre
buzditja. A' második kötetben borzasztón megtámadja Napóleont, 's még
inkább átalában a' francziákat
's a' németeket a' birodalom ezen si
ellenségei ellen közönséges felkelésre szólitja. Természetesen nem lett
volna biztosságban Németországon, ilylyen dolgokat irva, hanem 1807.
óta Stokholmban vala hivatalban. De itt sem maradhata sokáig, mert
csakhamar bekövetkezék a' forradalom
melyly IV. Vasa Gusztávot
megfosztá koronájától
's franczia
tábornagyot (Bernadotte-ot) emele
trónra. Nagy veszedelmek között tehát hazájába téré, hol 's Berlinben
lappanga egy darabig, mig végre 1812-ben eltökélé
Oroszországba
menni épen midn Napóleon és Sándor czár között a' háború kiütend
volt. Oda utazva, Boroszlóban, hol a' legjelesbb porosz tábornokokkal,
Blücher és Scharnhorsttal találkozott, értesüle, hogy volt porosz minister,
báró Stein, hivatta magához Petersburgba munkái által iránta figyelmetessé tétetvén. Ezen idben minden Napóleon ellen harczra kelt elemek
lelke Stein volt különösen
döntötte el személyes befolyása által Sándor
czár addig ingadozó szándékát
vette reá , hogy a' háborút Oroszország
Eredetileg
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határain kivül vigye

—

alkalmat nyújtson a németeknek felkelésre.
1813-ban kezddött Arndt életének legfényesebb korszaka. Tudniillik
ezen 's a' következ években irt egy csomó röpiratot 's részint nagyobb
's

,

munkákat, melylyeknek
szólitni,

's

arra fordítni

németeket Napóleon ellen harczra
közvéleményt mivé alakuljon Németország

czélja volt a'
a'

:

jövendje. Iratai roppant tetszéssel fogadtattak. Csakhamar Arndt tartatott annak, ki a' német nemzet reményeit 's óhajtásait leghatározottabban
's legtisztábban fejezi ki. Az átalános béke helyreálltával
Németország
belügyei rendeztetvén, a' császárság viszszaállitása, az egyes német
fejedelmeknek Napóleon alatt nyert független ségökbl a' császár és birodalom iránt alárendelt tartományi fnökökké való leszállítása, az eg&l
birodalmat felölel egyenl katonai 's hadügyi szerkezet, nemzeti fejedelmeket és népet egyaránt képvisel congressus egy behívása, egyenl pénz- és
mértékrendszer, végre az egyes német álladalmakban tartományi PWldek
mellett szólalt fel. Arndtot poütikai törekvései ama lelkesedési koifCftkban
Poroszország legjelesebb férfiaival hozták érintkezésbe
báró Stein
közbenjárása által hivatali állomás szereztet rtt neki pOfOM Iflolgálfktbftn,
;
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1818-ban Bonnban történettanárrá neveztetett ki, de e' hivatala nem
sokáig tartott, mert 1820-ban szszel a' demagógiái mozgalmak miatti
hivatalától
is bele jvén
fizetése megtartásával
ismeretes vizsgálatba
felfúggesztetett , 's bár 1840. óta ismét szabadságot nyert leczkéket
tartani, nagyszer mködése ezen idszakkal be ln fejezve. Eletleirásaban maga megvallja hogy azóta inkább ábrándozott, mint cselekedett,
azonban több munkát adott ki mint „Erinnerungen aus dem aussern
Lében" ; „Versuch einer vergleichenden Völkergeschichte" ; „Schriften
Schwedische Geschichte 'sat. Versei
fiir und an seine lieben Deutsche"
1840-ben új kiadást értek ; 1842-ben a' porosz veres-sas- rendet nyeré.
A' 80 évet meghaladt aggastyán még egyszer fellépett a' közélet
,

,

,

,

—

mezejére a' frankfurti parlamentben 's az olyly hoszszú életen át egyenl
hévvel ápolt német egységi reményét még egyszer már-már füstbe menni
látja.
R.
Arnim Bettina aszszony. A' múlt évtized els éveiben hozott német
szövetségi korlátozó határozatok a' német sajtónak csaknem minden
politikai mködését lehetetlenné tevék, az irodalom bizonyos pangásra
juta, a' mint az éretlen szabadsági törekvések rég elhangzott zaja után
egyszerre valódi költészet bájoló hangja emelkedett de az édes hangokhoz szabadság és a' békók lerázása utáni vágy férfiasabb gondolatai voltak
„Gthe levelezése egy gyermekkel", melylynek 3-ik kötete
vegyitve.
,

—

;

E'm

„gyermek naplóját" foglalja magában. Szerzje egy lelkes n,
Brentano Bettina (Erzsébet), ki majnai Frankfurtban született 1785-ben,
testvére Brentano Kelemen költnek, Amim Áchimhoz ment férjhez,
azóta Berlinben él, 's a' fenemlített munka által magának az els
rangú német classicusok között vivott ki helyet. E' mnek nincs ugyan
közvetlenül politikai de van annál nagyobb társadalmi érdeke. Bettina
bizonyos irányok nevezetesebb jeleneteihez különösen a' „romantikádhoz
mégis minden személyességek 's irányokkal
személyesen közel állva
szemben végtelenségre törekv egyéniségének szabadságát érzelmei és
igy az önhatározásu
's
szemléletei eredetiségét tisztán megrizte
melylynek költi
(autonóm) szellemnek egyik legtökéletesebb képe
teremt ereje 's tisztán emberi eredetisége gyakran játszva megtalálja a'
feleletet olyly kérdésekre, mely lyeken híjában kinlódott a' speculativ
philosophia.— Bettina természetes egyszersége által foglal el olyly magas
helyet az irodalomban. Második mve „Günderode" jeles ajánlóbeszéddel

a'

,

,

,

,

,

az anynyit korholt tanuló ifjúságnak ajánlva, a' gyermek Bettina és a'
„Tian" szerznéje, Günderode kisaszszony közötti levelezést foglalja
magában. Politikai irányú „Das Buch gehrt dem König" czím munkája,
melyly teli van nemes korszer intésekkel egyébiránt a' Gthe anyjával,
Rath aszszonyali beszélgetés pongyola alakjában van tartva, ki frankfurti
németséggel 's leplezetlenül merész igazságokat mond ki egyház és álladalom iránt. Arnim aszszony eszméi megvalósitása végett a' földi nagyokhoz
fordult, de ámbár Berlinben bizonyosnak tartják, hogy személyes befo;

lyása által sok jót eszközölt, p. o. Grimm testvérek tanári meghivatását,
és sok szegény ördögöt a' protestáns politikai inquisitió kezei közül

kimentett

,

benyomást

mégis úgy látszik , hogy királyi könyve ill helyen nem nagy
tett. E' királyi könyvében Bettina az új kort forrongtató kér-
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Aniaza y Superviela.

désekbe olyly tzzel és eredetiséggel ereszkedett bele mint nem könynyen
Diáé valaki Németországban.
Férje
Amim Lajos Áchim szül. 1781-ben
Berlinben, 's mint természettudós és egyszersmind költ ismeretes a'
német irodalomban. Brentono Kelemennel, neje testvérével együtt, népdalgyjteményt adott ki „Des Knaben II nmlerhorn" 's több jeles regényt
ée lyrai költeményt. (1. Közli. Ism. Tára. T. K.) — B. E.
Arnold (Tamás dr.) nevezetes férfiú Angolhon egyházi életében. Szül.
jnn. 13. 17i>5. Cowesben Wight szigetén; tanult Manchester- és Oxfordban, ezen utolsóban végezte a' theologiát, 's 22 éves korában doctorrá
lett. óévvel késbb Oxfordban felszenteltetett; de a' nevelési hivatás
fontosaimnak látszván eltte, elejénte mint magántanító, az utolsó
13 évben pedig Rogbyban mint a' nyilvános iskola igazgatója mködött.
Utazásai által bvebben ismerkedett meg Némethonnal, 's ennek literaturáját megkedvelé.O Niebuhr római történeteinek nemanynyira forditója,
mint átdolgozója. Németországgali ismertsége adott neki vallásbeli irányt
is, 's ez szülte benne
azon eszmét hogy a' szabadabban mozgó de az
ortkodox theologok eltt épen ezért gylöletes és gyakran eretneknek tartott
német protestáns egyháznál is tovább menve angol nemzeti egyházat
alapítson, melylyben minden, bár legkülönbözbb szertartású keresztyének
egyesülhessenek. Terve azonban nem sikerült
sot inkább elkeserült
,

:

,

,

,

,

,

ellenségeket szerzett neki úgy hogy legjobb baráti is elhagyták. Ilyly
szellemben élénken érdekelte magát a' londoni új egyetem felállításánál,
de elhatároztatván , hogy ezen intézet egyházi grádusokat nem osztogathat , táj dalommal vonult attól viszsza. Utóbbi idben mégis ezen körül,

mény megváltozott; számos

tanítványai mindinkább elterjesztek nézeteit,
bebizonyiták azok jó hatását, más részrl a
Pnseysmus ügye , melylynek legnagyobb 's legveszedelmesebb ellensége
volt, leálarczoztatott. Most már eltökélhette magát nyilvános hivatal
elvállalására, 's a' történettani tanszéket Oxfordban , korábbi ellenségei
fészkében elfogadá. De a' halál közbe lépett, jun. 22. 1842-ben.
B.
Arriaza y Superviela (Don Jüan Battista de) egyik a' legkedveltebb
spanyol költk közül; sz. Madridban 1770., pályáját a'kir. tengerészeinél
kezdé , melylyben mindaddig szolgált , míg egy terhes szembetegség,
melylynek rövid látás lett következménye, 1798-ban a' katonai szolgálatot elhagyni kényszerité. Már azeltt két évvel Álba berezeg halálára irt
nagyobb költemény által kitünteté költi tehetségét (1796)t és 1797-ben
megjelent ,,Las primicias, ócolleccion de los primeros fmtos poetica* de
D. J. B." czimü munkájának els kiadása. A' londoni udvarhoz követségi
titoknokká neveztetvén ki, befejez oktatva fest költeményét, melylynek
czime „Emilia" (Madrid, 1803). Miután 1805-tl fogva Parisban mulatott, 1807-ben viszszatért hazájába. Mint a' korlátozatlan királyság
párthíve, Bonaparte József az országra tukmált király, a/ 1812-iki oortes
's az 1820-diki forradalom ellen ó is fölkelt. Mint statusférfi 's egyszersmind költ, elleneit komolyság ée satyra fegyvereivel egyaránt igyeb
legyzni. „Poesias patriotica** (Lond. 1810., 3.kiad. Madr. 1816) ozim
költeménye által han-zolni bnzditá ha/.aliait a' nemzeti önállóságéri ezenkívül folytonosan megjelen politikai röpiratokban („IHscursotpolitico*")
igyekezett azon rendszert, melylynek követje volt, védelmi
's

példás magokviseletével

is

—

:

;

Artézi kutak.
ellenfél befolyását gyöngitni.
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Artilleria.

Ezen érdemeiért VII. Ferdinánd tanácsosává
's kamarásává nevezte

cabineti titoknokává, külügy ministeriurai tisztté

Megholt Madridban 1837. Költeményeinek legjobb kiadása a' 6-dik
Madr. 1829 32; utánnyomva Par. 1834 és 1841.); kiválogatott
példányokat lehet találni bellök Wolf Ferdinánd „Floresta de rimas
modernas castellanas" (2 kötet) czimü munkájában.
O és Lista egyedül
azon ujabb spanyol költk, kik szoros és vakbuzgó royalisták. Mint
költ azok közé tartozik kikben több a' telentum mint a' genie. Minden
költi gondolat vonzó 's tökéletes formába alakul nála de teremt ervel,
eredetiséggel kisebb mértékben bir. És igy költi mködése csak alárendelt,
hasonlítva a' költészet azon nagy hseihez, kik nem egy nemzetéi, hanem
az emberiségéi. Mezeje különösen a' lyra
melylyen igen termékeny
volt a' könynyü népes daloktól kezdve föl a' méltóságos óda legmagasb
ki.

—

(2 köt.

—

,

,

,

,

röptéig.

—

B.

Artézi kutaknak neveztetnek azon mesterséges íbrráskutak, melylyek földbefurás által nyeretnek. Nevüket vették Artois grófságtól Frankhonban, hol a' 18-dik szádad közepétl fogva igen gyakran fúrattak, de
azért franczia találmánynak nem mondhatók mert már azeltt Austriában fels Olaszhonban, st Chinában még sokkal hamarabb voltak használatban. A' 17-ik század utolsó felében Cassini csillagász Austriában 's
Magyarhonban tett utazásában tanulta azokat ismerni, 's már Ramazzini
leirja a' Modenában létez artézi kutakat,, De admiranda fontium scaturigine*' czimü munkájában (Modena 1691). Az a. kutak a' másféléktl azáltal különböznek, hogy valóságos földalatti vizérre vezetvék, azért is jó,
iható vizük soha el nem apad, 's a' kut mélységével növeked mindig
hasonló hévmérséklettel bir. Artézi kutakat ott lehet fúratni, hol a' heo-yalkat meszsze elvonuló 's vizzeltölt üregeket sejtet, melylyek egy magasabb
ponttal olylymódon vannak öszszekötve hogy a' fúrás általi megnyitásra a' hydrostaticai nyomás a' vizet egész földszinig zheti. Az artézi
kutak sok tekintetben méltán legnagyobb figyelmet érdemelnek. Reményleni lehet hogy általuk a' forróság és szárazság miatt lakhatlan vidékek
is müvelhetkké lehetnek. Mindig fris
tiszta ivó vizet adnak de ezenfölül az iparnak 's gazdagságnak fontos elmozditói. Mivel ugyanis a' nagy
mélységrl felbuzogó viz dúsan foly ki,'s télen nyáron egyenl mérséklettel
bir, azért az artézi kutak vizét nem csak gépek hajtására, kertek, földek,
rétek, növényházak öntözésére, halastók felmelegítésére, hanem a' gyártermek ftésére 's gzgépekkeli gyártásra is használják. Még azon elnyük
is megemlítend
hogy az artézi kutak ásásánál gyakran, ahol nem is
volt sejthet, igen hasznos ásványokra akadtak.
Lásd Garnier :
Traité sur les puits artésiens (Paris, 1826) Waldenstein ,,Die neuesten
Beobachtungen und Erfahrungen ber die Anlage artesischer Brunnen
(Béc3 , 1831) Bonner Vollstándige Unterricht ber die Anlage art. Br.
(Mnster, 1831) Spetzler (Lübeck. 1832) Bruckmann (Heilbronn, 1832)
Fvommann „die Lehrmethode der Chinesen (Koblentz, 1835) Paulucci
,,das technische Verfahren bei Bohrung artes. Br. (Wien, 1838) 'sat.
Legújabb korban a' kutásás mestersége tetemesen javult, különösen a'
chinai kötélfuró-módszer alkalmazása által.
B,
,

,

,

,

,

,

;

,

—

;

—

Artilleria.

1.

tüzérség.

:

Artner.
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Árva vármegye.

Artner (Maria Ther.) mint költné Theone név alatt ismeretes a'
német irodalomban szül. Pozsony mellett Schnirau faluban 1772-ben.
Atyja tábornok volt. Mvei: Feldblumen (Jena 1804); „neve Gedichte
von Theone" (Tbing. 1806) „Die That" és „Stille Grösse" színjátékok
Uti leveleket írt Horvátországról 's
(1820,1824, Lipcse és Kassa).
Olaszország egy részérl (Pest, 1830). Megh. 1830-ban Zágrábban.
Árva vármegye. Magyarországnak legfelsbb éjszaki megyéje, részint
Trencsén és Thurócz vármegyéktl környezGallicziától részint Liptó
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,

polgári
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teivé. Földterülete
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kerülethez

infd.

kapcsoltatott.

Az

ujabb felosztás szerint a' pozsonyi
Használható földe 400,610 hold,
18,535 h. rét 825 h. kert 79,203 h.

melylybl 193,614 h. szántóföld
legel 113,433 erd. E' megyét a' Kárpátok bérczei nem csak határhanem belsejét is keresztülágozzák úgy hogy
szélein kerítik be
tulaj donképeni rónaságot csak Kubin és Velicsna körül 's a' Bori mocsár
mellett láthatni st völgyei is nagyobbára szkek 's inkább hegyszorulatok mint völgyek. Legmagasabb hegye a' szép alkotású Babagura,
ezután jön a' 6107 láb magas Rohacs a' 4813 lábnyi Chots a' 3493 láb
'stb. Kisebb nagyobb folyója 51 van e' megyének,
magas Kis-Fátra
melylyek közt leghatalmasabb az Árva egy igen sebes ragadó folyam,
melylynek minden mérföldre 83 láb esete van tutajokra hajózható 's
minden megyei vizet öblébe felvévén, maga Kralovánon alul a' Vágh
vizébe szakad. Éghajlata a' nagy és számos hegyek miatt hideg és durva,
hanem levegje anynyival egészségesebb.
a' szl már itt meg nem érik
Földje is sovány terméketlen mindazáltal a' természetnek több ajándékát
bírja. Fbb ezek közt a' fa melylynek különböz nemei közt az öreg- és vörösfeny leginkább elterjedtek. E' fenyveseken fölül pedig a' henyefeny díszlik,
;
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hanem a' földön terjedvén el egymásba csipeszmelyly nem fölfelé
kedik 's felette gyenge ágaiból olaj valamint a' gyalogfenybl szeszes
borovicska készíttetik. A' szép erdségek után legnagyobb kincse fekszik
melylynélfogva itt a' tehéne' megyének a' gazdag zsiros hegyi legelkben
kereseti ága a' lakosoknak.
és juhtartás, a' vaj- és túrókészités egyik
Ellenben ásványokban nem igen bvelkedik mert kevés vasérczen , melyly
Malatinán, Haborkán, Zubereczen Hamriban 'stb. ásatik, 's a' stepanoi
különben gazdag er kszénbányán kívül nem sokat mutathat fel e' megye.
Polhorán van egy konyhasóvízforrása, melylyben sok iblany (jodium)
találtatik 's egyik volna a' leghasznosabb gyógyvizek közül ha czélszerüen alkalmaztatnék. Népessége 84,156 lélek, kik 6 mezvárosban, 93
faluban és 33 népes pusztán v. majorban laknak, 's köztök 73,611
r. katholicus,
8127 evangélikus, 2418 zsidó. Nyelvre nézve csaknem
mindnyájan tótok, 's magyar helység egy sincs, csupán a' nemesek éa
honoratiorok közt találtatván magyarok. Az árvaiak igen szorgalmas és
,
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munkás emberek

,

sovány földjeikben minden szokott gabonanemet
termesztenek, tengerit kivéve, búza is csak a' déli részeken sikerül, de
legfbb termesztményeik a' zab és burgonya. A' földmvelésen kivül
vászonszövéssel és fehérítéssel is nagyban foglalkoznak, anwivini, hogy
itt még a' férfiak is széltében sznek, ionnak '^ az évi készítmény 3,575,000
rf vászonra becsültetik. Posztót és szrt is több helvségekben készitm k
'a 3 papirosmalomban közönséges papir gyártatik. E' raelíett fonyoszúlnk,

,

Árvay Gergely.

Aschbach.
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Komáromig leusztatnak , 's túrót , vajat csak maga Zazriva
helysége évenként 300 mázsát hord szét az országba a' borovicskával,
olajjal, taplóval, húrosmadarakkal 's dróttal szertejárókat nem is emiitvén.
Kereskedését elmozdítják jó utai, melylyek egész országban legjobbaknak tartatnak. Ezeltt egész jobbágytelek 4774 volt itt, 's az 1828-ki
országos öszszeirás 241,299 h. adó alatti földet talált. Székhelye 's fvárosa
Alsó-Kubin. Birtoki tekintetben csaknem az egész vára' megyének
megyét az árvái uradalom birja, melyly áll 6 mezvárosból és 75 faluból.
Az uradalom jövedelmében osztozik a' kamara, h. Eszterházy, gr. Erddy
Józsefné, gr. Zichy, gr. Pálffy, religiói kincstár, 's több kisebb család.
Az uradalmon kivül birtokos családok Abaffy, Ambrózy, Bajcsy, Bajza,
Buján, Bukovinszky, Csaplovics, Csemniczky, Dedinszky, Dluholoczky,
Gyurgyovics
Ivanovics, Kanyerka, Klinovszky, Koróda,
Gyurcsák
kai egész

;

:

:

,

,

Lokcsánszky, Medzidkraszky, Medveczky, Mesko, Monyák,
Okolicsányi, Ország, Parniczky, Plathy, Porubszky, Reviczky, Rakovszky,
Szkrabák, Trukóczy, Vilcsek, Zmeskál, ZsuíFa 'sat.
F.
Arvay Gergely , csornai prépostsági premonstrat. szerzetes kanonok,
jelenleg jánoshidi uradalmi kormányzó, m. akad. lev. tag., szül. Vajtán,
Fejér megyében, akad. taggá választatott 1834-ben. Deák iskoláit végezvén, a' kegyes iskolák intézetébe lépett, és Kecskeméten, majd Kszegen
a' nyelvosztályi növendékeket tanitotta. E' pályáról a' praemonstrati kanonokrend csornai prépostságába ment át (1810.) philosophiai tanulmányait.
Szombathelyen theologiaiakat a' pesti papnöveldében végezte. Utóbb a'
türjei prépostságban mint' segédlelkész Csornán a' rend praelatusa mellett
mint titoknok Keszthelyen és Szombathelyen mint költészettanitó hivatalkodott, 1833-ban pedig ugyanott gymnasiumi igazgatóvá neveztetett.
A' magyar irodalmat 1825-tl több jeles dolgozattal, eredeti és fordított
szép literatúrai müvekkel gazdagította koronként , melylyek a' Felsmagyarországi Minervában , Egyházi tár- 's Athenaeumban láttak világot.
Tle birjuk igen jeles forditmányban nyelvünkön Moliére IVÓ' A: iskoláját,
's Voltaire Tancrédját. Mindkettt kiadta a' m.t. társ. 1833
34-ben.
F.
Arwidson. (Adolf Ivar), a' kir. könyvtár segéde Stokholmban, sz.
1791. Finnhonban, hol atyja prépost volt. Tanult Aboban , 's ugyanott
1817-ben, mint történettanitó lépett fel. 1821-ben alapította az „Abo
morgonblad" czim irodalmi 's politikai hirlapot, melyly szabad beszéde
miatt az orosz kormánynak mindjárt elejénte nem tetszett, 's már septemberben 1821. letiltatott. Egy czikk, melyly et A. a' következ évben a'
„Mnemosyne" be iktatott, volt oka, hogy májusban 1822. az egyetembl,
's átalában Finnhonból számzetett, mire Svédhonba ment. Itt
adá ki
Rüh' „Finnhon és lakosai" czim munkájának alapos kidolgozását, továbbá Calonius Mátyás minden munkáit (3 köt. 1830 33); végre Raaf
gyjteményébl régi svéd népdalok igen jeles gyjteményét („Svenska
fornsánger" Stockh. 1834—37), melyly a' Geyer és Afzeliustól kiadottakhoz csatlakozik. Mint a' könyvnyomó társulat titoknoka több év óta
irodalmi leltárt ad ki, melylyben minden Svódhonban megjelen irodalmi
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tüneményrl terjedelmesen,
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Aschbach (József) egyik

a'

jelenleg

—

pártszinezet nélkül tudósit.
B.
legújabb kor nevezetes történetírói közöl,

gymnasiumi tanár Frankfurtban Majna

mellett,

sz.

Höchstben
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Ásia.

29-kón 1801, tudományos kiképzését Heidelbergben nyeré, a' hol
és philosophiára adta
1819 óta tanult. Elejénte egészen theologiamagát, egyetemi pályája vége léié azonban, leginkább Schlosser biztatására, a" históriát választá szaktudományául. Frankfurtban már 1823-ban
nyert hivatalt. Legnevezetesebb munkái Spanyolhon történetében tett
vizsgálódásai, melylynek nagyobb felvilágosítása körül maradandó érdemet szerzett magának. Ide tartoznak mindenek eltt „Geschichte dér
Westgothen" (Frankf. 1827.) „Geschichte der Omajjidcn in Spanien"
(3 köt. Frankf. 1829
30.) és „Geschichte Spaniens und Portugals zur
Zeit der Herrschaft der Almoraviden und Almohaden" (3 köt. Frankf. 1833
37). Méltányos elismerést érdemel ezekenkivül következ munkája
is
„Gesehichte Kaiser SigmmuVs (3 köt. Hamburg 1838— 42) „Geschichte der Hcrulcr und Gépiden'' Schlosser és Berciit történeti archívumában;
valamint számos apróbb czikke különböz folyóiratokban nevezetesen
április

,

—

—

:

,

—

heidelbergi és berlini évkönyvekben.
B.
Ásia, az emberi nem, vallások és állodalmak nyelvek, mvészetek
és tudományok bölcsje. Területe 810,000 négyszeg mf., a' hozzá tartozó
szigeteké pedig 72,000 nsz. mf. A' szárazföld lakosságát 444 millióra, a'
szigetekét pedig 51 millióra becsülik. Ffajok a'mongoli és kaukázi;amaz
éjszak- és keleten, ez pedig dél- és nyugaton. Ezenkívül a' malayi- és
a'

,

aetliiopiai

négerfaj

vagy négerfaj. A' mongoli 296, a' kaukázi 168, a' malayi 30,
A' maláyok leginkább hátulsó Indiában 's a' szigeteken,

1 millió.

négerek egyedül a' szigeteken tartózkodnak. Mind a' két ffaj olyly különbözleg van keverve, hogy a' törzsek és nyelvek száma végetlen. Vallást
illetleg, a' lakosság legnagyobb része sokistentimádó, csak nyugaton
uralkodik Mohamed vallása, Keresztyének és zsidók imitt-amott elszórva
találtatnak. Armenia- Syria- és Indiában pedig mint régen letelepedett
felekezetek. Mells (Vorder) Indiában Brahma tisztelete, hátsó Indiában
pedig a' Buddhismus uralkodó 's ezen utósó Asia legnagyobb részében
el van terjedve. Ezen népek 's törzsökök állodalmi viszonyai igen különbözk. Atalában azoknál, kik állandó lakhelyekhez jutottak, a' leghatártalanabb despotismus uralkodik, mig ellenben a' vándor életet folytatóknál
a' patriarchális
uralkodásforma századok óta fentartotta magát. Az
állandóul letelepedett népek között leginkább kitnk a' Cliiiiaiak, Japánok, Indok és Persák, az ipar különböz ágaiban, szövésben, kötésben,
érez- és brárukban fénymázolásban, ékszerkészitésben 's ezek
égy
némelylyikében az európaiakat is fölülhaladják. A' szárazi kereskedés
egész Asián elterjedt, inig a' tengeri kereskedés többnyire európaiak
kezében van, kik itt a' 16. század óta letelepedtek. Angolok uralkodnak
egész déli
oroszok pedig egész éjszaki Ásián. A' Jóreménység foka
fölfedezése 's körülhajózása után a' portugallok által, legelször ezek
telepedtek le déli Ásiában, utánok a' hollandiak, késbben a' francziák
és angolok. Az önálló ásiai státusokon ki\ül bir Ásiában Angolhon 33,346
mföldet 98,381,000 lakossal; Frankhon 8
mf. 170,000 lak.; Hollandia 9,724
mf- 12,502,000 lak.; Dánia II
mf. 43,000 lak.; Tor
tugal 312
mf. 57í),000 lakossal; Spanyolhon 2,507
mf. 3,286,000
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különböz tájakon, igen különböz.

%

mérsékelt

'fi
része a' hideg égöv alatt
átalában mégis azt állithatni
hogy kivévén déli részét,
sokkal zordonabb, mint Európában ugyanazon széles-

De

a'

,

az éghajlat

ségi fokok alatt. Ezen tünemény Asiának mind fekmentes mind függleges alkatából magyarázható. Mivel egyrészrl a' forró öv alatti
részt nagyobbára tenger fedi melyly a' mellette fekv tartományok
egyébként forró éghajlatát hüsiti más oldalról pedig 1,500 m.fnyi hoszszúsági-a az éjszaki jegcstenger érinti. Éhez járul még, hogy egész Asián
,

,

keresztül nyugattól kelet felé hegyhát vonul el melylynek hideget terjeszt befolyása minden oldalra hat, hogy a' lapályok nagyobb részt a'
mérsékelt vagy hideg öv alatt fekszenek. Az Industól nyugat felé fekv
tartományok éghajlata száraz, aránylagosan igen forró, egyrészt afrikai
égalj melyly utolsó fleg Syriában 's Arabiában uralkodik. Szelídebb
mérséklettel birnak a' hegyek dombtérei. A' déli tájakon, Indiában, a
föld alkotása szerint az éghajlat is igen különböz. Mig a' Ganges és
Indus mellett fekv lapályok egészben forrók, az utolsók szárazok, az
elsk tikkasztók és nedvesek, a' dhekáni magas térség, valamint a' szigetek éghajlata legszebb a' világon. Az évszakok változására igen nagy
befolyással vannak Indiában az idszaki szelek, melylyeket mossoun&k
neveznek. Octobertl martiusig éjszak-keleti, 's nemsokára ismét egész
octoberig délnyugoti mossou fuj. Az utolsó, ködöt, tikkasztó léget 's
eszéseket hozván elször a' malabari partokat érinti itt azonban a'
Westgath által feltartatván lassanként ér el a' földmagason keresztül a'
déli partokhoz. Epén ellenkez éghajlattal bir a' siberiai alföld. Eléggé
st túlságosan vizekkel födve, a' sark közelében a' durva éjszaki szeleknek
kitéve, a' meleg déli széltl pedig a' dél felé fekv földmagas által elzárva
az egész ország olyly hideg éghajlat alatt fekszik hogy a' föld majdnem
mindig fagyos. Éhez járul még az évszakok aránya is. Mert hoszszú
kemény tél uralkodik, rövid napokkal, majdnem az egész éven át, mig a'
rövid nyár ámbár nyomasztólag forró csak kevés lábra képes a' földet
felolvasztani, mivel a' rézsútosan leható napsugarak ereje igen csekély.
A' természet Asiát minden kincseivel bven megáldd mind a' három
országából. A' forró öv alatt a' pálmák 200 lábnyi magasan emelkednek.
A' gyógy- és fszerek egész serege, a' föld minden részében elterjedt
gabonanemek, gyümölcsfák, a' szltke, pamutbokor, czukornád onnan
származik. Az ásványországból a' déli hegyekben találtatik gyémánt,
rubin, saphir, lazurk, naphta, tajtk a' legfinomabb arany, legjobb ón
,
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higany

gereiben.
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réz és ezüst , vas porczellánfóld. Legtisztább gyöngyök tenállatok közöl honosok az orangutang, bezoárkecske, angori,
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kecske, pézsmamacska, elefánt, tigris, selyembogár, nagy és mérges
kigyók. Ezenkivül találtatnak különféle majomnemek, teve, irámszarvas,
párducz, oroszlán, schakal, medve, hyena, holgymenét, czoboly, fekete
róka, strucz
papagájok, kigyók, teknsbékák, krokodil 's megehet
puhányok (moluskák). Asia, falkatrészeit tekintve, éjszaki, déli, keleti,
nyugoti 's közép Asiára oszlik a' hová még a' déli, nyugati 's keleti
szigetek is tartoznak. Éjszaki Asia, egészen orosz uralkodás alatt, ezen
földrész egyharmadát teszi
m.fóldet , melyly területen
276,200
13
Uj h. hm. Tár. I. köt.
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azonban egész
lakik,
sítve,
a'

csak '/ 38 része, azaz 13 millió ember
hogy 12 13-szor ritkábban van népemint Asia egyéb részei. Ezen nagy térfogatú tidbl, a' mi

6-dik

mibl

a'

fokon

népességének

—

következik,

fölül fekszik

lomnak kürülbell

az egész ásiai Oroszbirodaa' hol csak apró nyomorú
kevés számú vadász, halász 's

éjszak

teszi,

felét

télé,

's

vad pusztaság,

csemeték tenyésznek. Ezen részen csak
pásztor lakik, 's itt a' népesedés nagyobbodása, 's a' miveldés gyarapodására nézve nem sokat várhatni; annál többet déli Siberiában, az Arai
tavánál 's a' Caspi tenger mellett a' hol szép erdségek, jó legelk,
nagy darabon tartó hantfold, elegend vizmenynyiség, mindenek felett
pedig nemes érczekben 's kövekbeni gazdagsága miatt
szintanynyi
lakosságot lehet foglalatoskodtatni, mint Európának ugyanazon szélesség
alatt fekv országaiban. De e' gazdag tájakon többnyire pogány, barbár,
vándor és félvándor népfajok tanyáznak, mely lyek közöl némelylyek az
orosz furaimat csak alakjáról ismerik; a' helyett, hogy adót fizetnének,
ajándékokat nyernek, saját fejedelmeik 's törvényeik alatt élnek; vagy
pedig mint a' kozákok 's néhány bashirtörzsök , egészen katonai alkotmánynyal birnak 's mint határrök, a' kormány szolgálatában állanak;
vagy végre, letelepedett földmvel népek mindnyájan a' mveldés
igen alacsony fokán. A' feszközök ezen nagyterület földet a' bens er
's mveldés azon fokára emelni, mellynél fogva id jártával azon magas
rendeltetését elérhetné hogy közép és nyugoti Asia nagyobb részét a'
mveldésben részeltesse 's ezen országokat a' müveit Európával szabályos öszszeköttetésbe hozhassa, abban látszanak állani, hogy az orosz
kormány, a' középkorbeli európai monarchák példájára, pártfogása alatt
álló, de maga magát kormányzó városokat és községeket alapítson, "s
hogy részint ezáltal részint a' szállítási könynyebbitések által milylyenek a' legújabb korban fedeztettek fel, Európa lakosságának fölöslegét oda, vezesse..
legtermészetesebb út vezet Európa belsejébl
nyugoti Asiába a' Duna mentében, a' fekete tengeren által a' kaukazi partokra. Ezen úton Bécs nem sokkal meszszebb van a' Kaukázustól, mint Pittsburg Uj-Orleanstól
melyly utat 10 nap alatt
gzhajón meglehet tenni. Ezen út tehát csak 4 -ét tenné az útnak Német,
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honból Amerikába, elre feltevén, hogy a' gzhajózás itt is olyly lábra
állíttatnék, mint ott, mire a' dunai gzhajózás haladásai legszebb reménynyel kecsegtetnek.
Ha Oroszhon az ujabb tudósitások szerint Pétervártól Moszkváig vasutat épit, reményleni lehet, hogy egykor Varsó
Moszkvával 's ez utolsó a' Volga déli részével, 'a így tovább az ásiai
Oroszbirodalom fbb pontjaival fog öszszeköttetni.
Nyugati Asia, kivévén Arabiát (1. e.) most fél van osztva a' konstantinápolyi szultán, és a' tle külsleg függ, de lényegcsen sokkal hatalmasabb egyptusi vicekirály között. Ezen ,, ásiai törökbirodalom" né\
alatt ismeretes országok magokban foglalják
Kis-Asiát (Natoli vagy
Anatoli) Meaopotamiat, Török-Georgiát, Turkomanniát, Kurdiatanaal
Syriát. 21,085 rj mérföldön, melylybl 518 a' szigetekre esik, 'a mélylj
területen mintegy 11 millió ember lakik, t. i. Osmaaok vagy törökéi
uralkodó népfaj (mintegy 1 millió) Turkomiiniioli a' törökfaj mellékága
(1% millió), tményik, (leggazdagabb kereakedk,
millió) Gérogok

—

,

,

:
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szigeteken, Syriában és Kis-Asiában 2 millió); Arabok (Mezopotáés Syriában 1 millió); Persák , Georgiáink , Zsidók, Kurdok,
Syriaiak , Druzok (ezen utolsók saját fejedelmeik alatt vannak, kik emireknek neveztetnek, 's a' török szultánnak csak adót fizetnek.) Matacelik
(független emir alatt álló rablóbanda
a' Libanon
keleti
oldalán
tanyázó) Nazarenek (egy fnök alatt álló, 's a' portának szinte csak adót
fizet földmvelk) Muroniták (a' Libanonon lakó szinte adót fizet földmvelk) 's Czigányok.
Vallásra nézve van itt 7 millió mohamedánus,
millió keresztyén,
(görögök, katholikusok monophisiták, örmények, János-keresztyének,
nestorianusok) 300,000 zsidó, és 190,000 bálványimádó.
Ásiának ezen része legérdekesebb, nem csak mint a' történetek szinhelye, mclylyekrl az ó és uj testamentom tesznek bizonyságot, mint a'
föld legkitnbb vallásainak hazája, 's mint a' keresztes hadak czélja és
(a'

miában

,

,

3%

,

,

csatatéré hanem mint azon ásiai tartomány melyly a' fekete- 's középtengerrel 's az archipelagussal határos levén , Európávali közlekedésre
igen alkalmas, azért is mind magára, mind pedig bens és déli Ásiában
,

,

,

zhet

kereskedésre nézve, minden európai keresked hatalom figyelmét
méltán megérdemli. Tetemes nagysága hegyektl átmetszve nagy és
hajózható foly óktól öntözve, sok nagy tavat is foglal magában, azonkivül,
hogy három oldalról tengertl környeztetik. Azért is éghajlata legkülönbözbb termékenysége kitn (fleg az ásványországból) 's kereskedésre igen alkalmas. De a' törökök barbarismusa melyly a' termesztés
minden elmozdító eszközeit szétrombolja azon földet, melyly a' görögök
idejében a' legmveltebbek közé tartozott a' mveltség e' fokáról letaszitá.
Azonközben a' gzhajózás behozatala, a' tengeri kalózok elnyomatása a' földközi tengeren 's a' portának az európai hatalmaktóli
függése, igen nagy befolyással volt arra, hogy a' kereskedés a' kikötkben
fölébresztessék, 's a' török durvaságnak korlátok vettessenek. 'S bármenynyi harezot kelljen még azon országoknak kiállani, mégis bizonyos, hogy
ezek mindenesetre jobb létre vezetendik ket. A' török és egyptusi hatalmak
,

,

;

,

,

,

hogy magukat európai mveldés behozatala által fölemeljék,
tájakon, hol ellenségesen ütdnek öszsze, fog hatni erélyesen.
Az elny ekkorig az egyptusi vicekirály részén volt, 's minthogy hatalma
sokkal szilárdabb alapon nyugszik mint a' nagyúré mivel ezen alap sem
bens meghasonlások , sem vallásbeli elítéletek vagy janicsári szellem,
vetélkedése,

leginkább

e'

,

,

által meg nem ingattatott , st
's dicsvágyó szomszédok
ellenben szorgalmas általános engedelmességre , teherviselésre 's európai
hadi szolgálatra szoktatott munkás osztály által gyámolittatik ; 's mivel
végre a' vicekirály korábban kezdé meg reformjait : bizonyossággal fel
lehet tenni, hogy ha az európai hatalmak akadályozólag vagy mérséklleg
nem lépnek a' két párt közé övé leend a' gyzelem, 's idvel egész török
Asiát hatalma alá keritendi. Ezen túlsúly 1833. nyarán kétséget nem
szenved módon tnt fel, a' midn a' vicekirály csak az európai nagyhatalmak közbevetése által akadályoztatott , hogy a' szultán hatalmának
Ásiában egészen véget nem vetett. Minthogy azonban Syriát 2,300 ngysz.
m.földdel és2y2 millió lakossalát kellett részére engedni, olyly darab földet,
melyly valamint földrajzi fekvése, ugy bens segédeszközei által egész

sem hatalmas

,

,
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török Ásián uralkodik, a' török hatalmat Asiában méltán megsemmisitettnek mondhatni. Ezen foglalás jótékony befolyása már eddig is nagy
mértékben mutatkozott azon tartományok mveldési haladására. Mehmed

Alinak elejénte szándokában volt Syria fölött úgy
mint Egyptuson
uralkodni, de nemsokára belátta, hogy itt nincs arab Felláhkkal dolga,
következtében czélra vezet változtatásokat tett az újonnan
'a ennek
elfoglalt tartományok rendezésében. Bármenynyire barbárnak lehete is
mondani ezen despotát az uralkodása alatt él népek jóllétére nézve
mégis elég eszélylyel bírt belátni, hogy ha egész török Asiát hatalmába
akarja keríteni, Syria lakosaival jobb módon kellé bánnia, mint a' törökök
bántak azokkal. Ha mindezen várakozás beteljesednék, az
második
kereskedelmi útja is Európából déli Ásiába az egyptusi vicekirály
hatalmába kerülne
t. i. a' persa öböl hoszszában
az Euphrát és Tigris
mellett (Bassora és Bagdadon keresztül) a' közép- és fekete tenger
kikötibe.
Európa, Asiának leánya, ásiai gyarmat épen ugy, mint Amerika
európai. Valamint itt Uj-Angolhon ott az öreg Görögország képezi az
átmenetet. Ha tudni akarjuk, mi vezette Asia népeit Európába, vizsgáljuk csak meg, mi ingerli Európa népeit az Amerikábai kiköltözésre.
Nem vak eset, sem szeszély, hanem szükség, nyomor, táplálékhiány,
elbbi sorsukkali elégedetlenség, kiváltságos osztályok és papi kaszták általi nyomás
rendkívüli események 's szorultságok
imittamott vállalkozási szellem, st bntett is, hanem még a' felett leginkább egy bizonyos az emberiségben rejl ösztön
boldogságát
nyugaton keresni. Már a' legrégibb népfajok a' boldogabb földet, a'
paradicsomot, nyugaton keresték, 's ezen hit a' nyugati ind törzsöknél még most is feltalálható. Ha akarjuk tudni, mi emelte föl az
európai emberiséget olyly magasan az ásiai fölött, vizsgáljuk meg ismét,
mi emelte a' görög miveldést az egyptusi fölébe. A' régi Görögország
mutatja nekünk Európát kicsinyben a' mint van, vagy a' mint még lenni
fog. Göröghonba küldé az ó világ minden státusa kalandorait, a' koldusokat, némelylykor a' lángelméket is. így a' kivándorlóit népek elbbi
házájokban divatozó elítéleteket 's mveldési akadályokat viszszahagyván, az uj földön szebb, erdusabb, egészen uj virágok 's gyümölcsök
tenyésznek. A' kasztákrai felosztás, a' korábbi idszakban az emberi
mveldésnek valószínleg hatalmas emeltyje, 's az ó világbeli czéhszerkezet, most a' valódi mveldésnek legnagyobb akadálya, mivel a'
közügy eszméje valósításának ellene áll, mint holt test, viszszamaradt.
Olylyan kalandorok közt, kik tengereket járnak öszsze, uj tartományokat
foglalnak el, 's csak kölcsönös segedelemmel daczolhatnak a' folytonosan
elejökbe gördül veszélyekkel, kaszták fen nem állhatnak, a' születési
különbség, a' legkitnbb személyeket kivévén, egészen eltnik, 's ezek
is csak népszerség által
tarthatják fen tekintélyüket, ezek között
egyenlség 's a' közügy eszméjének van helye; itt a' kitn lelki és fcetti
erk, a' régi elítéletek daczára, szabadon mködhetnek. A' helyzet
újdonsága 's a' szükség minden lelki 's testi ert inegedznek 's felébresztenek. Az ebbl ered cselekvség méltánylása vetélkedést szül,
a' kifejldés és haladái
ezen hatalmas legitójét, melylynek osodaereje
,
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azon országokban
családi

a' hol
a' társadalmi állapot szokások , eljogok 's
,
öszszeköttetések
által
pangóvá tétetett , majdnem egészen

ismeretlen.

Idejárul még a' népek és fajok vegyülete. Több fajból álló, vegyes nép
hasonlításokra vezettetik, mi jobb, mi szebb, mi okszerbb ez vagy amaz
eljárásnál. Az ész uralma gyz a' szokás 's állati egykedvüségen. A' társasági viszonyok bírálata tekintélylyé emelkedik, hatalmat gyakorol, 's
többé nem vétek a' régit letenni 's ujat venni föl. Ugy látszik, hogy az
emberi nemre is rá illik azon természeti törvény melyly szerint a' növé,

nyek más földbei

gyümölcsök pedig oltás által nemesittetnek.
A' fajkeveredés hatására például szolgálhat három nagy nép a' régibb
történetbl a' görögök, a' közép korból az angolok, az ujabból az éjszakamerikaiak. Ellenkez példákul szolgálhatnak a' kevésszámú családra
átültetés, a'

:

—

olvadt, 's idjártával testileg 's lelkileg elkorcsosult oligarchiák.
Az
emberi nem Asiában született Európában neveltetett ott még gyermek,
's a' gyermeki állapotból a' gyermekesbe ment által; itt már férfi vagy
még csak ifjú, talán még nem érett. Asiából ered minden szellemi 's
anyagi mag. Ott találtattak a' gabonanemek vadán 's azntán müveitettek, mint most Európában a' takarmányfüvek. A' szlt, a' legtöbb
gyümölcsnemek 's kertivetemények Görög- és Olaszországon általjöttek
Európába igen sok még csak a' keresztes hadak idejekor. Ugy a' házi
állatok is. Hanem az állati er csak Európában nyert tökéletes alkalmazást. Asiában majdnem egyedül a' tevét használják teherhordásra, a'
lovat lovaglásra. A' legels selyembogarakat görög barátok hozták Chinából mivel azoknak kivitele a' legrégibb idtl fogva tiltva volt , kivájott fatuskókban Konstantinápolyba. Csak a' földmüvelésben és iparüzletben tüntette ki néhány nép magát, mint a' Chinaiak, Japánok, Indok,
hanem ebben is bizonyos fokon megállottak, mivel a' szellemi 's társadalmi
mveldés nem tartott egyenl lépést a' gazdálkodás- 's iparral. Minél
inkább halad elre az emberiség mveldésében , annál inkább szokott
gépeket használni hogy magának az élet gyönyöreit 's kellékeit olcsón
megszerezze annál inkább végzi a' nyers természeti vagy állati er a'
rabszolga munkáit 's megfordítva. Asiában a' despotismus és rabszolgaság
gátlá ezen találmányok használatát, 's egész országok vannak, mint
Persia , a' hol egyetlenegy szekérre sem találunk. Másokban a' gabona
még emberi kéz által dörzsöltetik mint egykor Mózes idejében.
A'
keresztyén vallás, melylynek az európai mveldés olyly sokat köszönhet,
Asiában csak született, Európa nevelte nagygyá. Az egynejüség, a'
családi élet, az emberiség egy családsorbani fentartása 's terjesztése, tehát
a' nevelés
erény ipar háziasság polgári rend 's haladás alapföltétele
Európában úgy a', vad mint a' polgárosodott népek között már régen
szokássá vált, míg Ázsiában olyly vallás, melyly ezt parancsolja, a' soknejüséget enged vallások mellett lábra nem kaphat. Az elsre nézve Európában az utóisóra nézve pedig Asiában volt kedvezbb az éghajlat 's
társadalmi szerkezet. Forróbb tartományokban a' nemi ösztön hevesebb,
mint a' mérsékeltekben ott a' képzeldés elnyomja az észt fleg ha
nevelés által rajta uralkodni nem tanultak.
Sehol sem látjuk Asia
népeit a' közügy eszméjére felemelkedni ; kivévén a' zsidókat, kik elször
,

;
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papok által vezettetve, hasonlókig a' despotismus hatalmába estek. Csak
Göröghonban 'a Romában lépett ezen eszme napvilágra, hanem itt is csak
mint városi alkotmány, 's népgylések alakjában, nem támogatva a' nagy
szabad kézmügyakorlás 's vallás által
még
tÖmeg felvilágosítása
,

,

miniig rabszolgasággal fertztetve, mivel még biányzék
a' közvélemény kitannlására, t. i. a' képviseleti rendszer.

helyes eszköz
Egyébiránt az
ásiai despotismus sokkal különbözik az európaitól. Európában az autocratia
nevelés, tudományok és miivészetek,
'a absolutismus hatalma szokások
vallás és történet, az aristocratia érdekei, a' státushivatalnokok tudományos kiképeztetése, a' közvélemény hatalma, az alkotmányos státusok
példája, 's a' dynastiák saját érdekei által olylymódon szabályoztatik
hogy a' társasélet küloldala a' legszabadabb országokétól
's korlátoztatik
lényegesen alig különbözik. Egész Asián ellenben egyedül a' szenvedély
uralkodik, az uralkodók puszta akarata 'a magán érdeke. A' vagyonháa'

—

,

,

torság, sok tartományaiban, fleg a' Mohamed követi által lakottakban
's bels Asiában olyly alacsony fokon áll, hogy a' birtokosabbaknak el kell
vagyonukot rejteni a' rablócsoportok eltt
hogy sokszor félnek
's
düledez hajlékaikat kijavittatni, nehogy gazdagoknak tartassanak. St a'
jobbágy élete is ura tulajdonának tekintetik, melylyet tetszése szerint
elvehet. Itt a' törvényhozás 's jogszolgáltatás még a' vallással 's uralkodási
hatalommal, a' gyógytan a' büvészettel a' vegytan az alchymiával, a'
csillagtan astrologiával, a' történet mesével van keverve ; vallás és morál,
parancs és jog, tudomány és tudományosság, házas élet 's kölcsönös becsülés, hatalom és miveldés, munka és jóllét, kereskedés és
bátorság ellenben nyilt szakadásban élnek. Asia állapotát öszszehasonlitva Európáéval azon meggyzdésre jutunk hogy minél szilárdabb
alapon nyugszik a' jogállapot minél korlátozottabb az uralkodók önkénye , minél felvilágosodottabb, miveltebb 's erényesebb a' nép, minél
inkább jutalmaztatik meg a' munka és szorgalom minél inkább utasittatik viszsza a' papság kiszabott hatáskörébe, vonatnak a' státus szolgái
felelsség terhe alá, 's minél szabadabb a' közvélemény, annál gazdagabb a' nép, annál hatalmasabb a' státus, annál nagyobbra becsült,
biztosb, hatalmasabb 's gazdagabb az uralkodó 's az uralkodó dynastia.
Asiában alig van uralkodói változás háború nélkül; Európában egyedül
ünnepélyek jellemzik azt. A' dynastiához tartozóknak itt apanage adatik,
ott szemeik tolatnak ki. Itt a' nép önkényt százszor többet ád mint a'
menynyi ott tle a' legnagyobb kegyetlenséggel kizsaroltathatik.
Az európai folytonosan elre haladó mveldés jellemébl három
fkövetkezmény támad, melyly mindenkinek, ki a' fát gyümölcsérl
szokta megismerni , jót áll a' fell, hogy az európai mveldés az egész
földön elterjedend, t. i, 1) uj találmányok, felfedezések, 2) a' tkék szaporodása, 3) a' népesedés folytonos növekvése által. Ezen három hatás
közöl egyet sem veszünk észre Asiában, hol a' termesztés, biztosaág >
mveldés hiányában inkább hátra, mint elre megy, kivévén I ion
tartományokat, melylyekben az európai mveldés már némileg gyökerei
vert. A' hol a' tökéket el kell dugni, hogy el ne rabokaeeanak, otl
nem szaporodhatnak. *8 a' hol a' termesztés 'a tkék nem szaporodhatnak,
a' lakosság száma sem
növekedhetik. Azonban ugyanazon indokok,
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melylyek egykor Európát Asiából gyarmatositák id folytával viszsza
fognak hatni. 'S Ásia Európából fog újraszületni. A' fajok vegyülete 's
ezzel együtt az ásiai nemzetek újjászületése fog bekövetkezni. Ezen
újjászületés folyama már el is kezddött. Az angolok 88 millió lakost
számláló birodalmat alapítottak a' Ganges partjain. A' kereskedés után
európai mvészetek és tudományok, szokások, rend, katonai fegyelem 's
mindennem institutiók telepednek ott le. 'S maga az angol nyelv is nem
csak felsbb körökben, hanem a' legalsóbb osztályokban is ismeretes már.
A' barbár szokások lassanként eltnnek. A' nép tömege boldogabbnak
érzi magát mint elbbi despotái alatt. 'S igy lassanként az angolok és
benszülöttek maradékaiból támadand egy a' két osztály között álló
müveit népfaj melyly arra látszik rendeltetve lenni hogy miután a'
civilisatió kell fokát elérte, az angolokat keletindiai kormány gondjaiktól
fölmentse.
Milyly hatalmasan hatott Ásia nyugoti részének újjászületésére az európai hadi tudomány és fegyelem az európai mechanica 's
iparüzlet, mutálják Arábia Egyptus, Syria
's több
e' részen fekv
tartományai.
A' mi keleti Asiának polgárisodását illeti, ez szinte
biztosan várhatja hogy azon esetre is ha talán Európa ezen vállalatot
igen terhesnek tartaná az európai mveldés mindenesetre hozzá is be
fog köszönteni. Az éjszakamerikai státusok, hol a' productiv erk szaporodása, tkék gyarapodása 's a' lakosság számának növekedése sokkal
nagyobb arányban történik mint Európában azon természeti törvények
szerint, melylyek már egy század óta azon uj világban beteljesedtek, 150
év múlva több mint 300 millió embert számlálandnak. 'S igy miután
népességük fölöslegével a' spanyol és portugál eredet népek pangó
culturáját fölfrisi tették, a' gzhajózás 's végetlen vaspályáik segélyével
ezen földrész egész nyugoti partjait 100 millió iparos szabad, birtokos,
vállalkozó emberrel fogják betölteni, kiknek, a' chinaiak szomszédságában
levén a' mostani angol tengeri hatalmat jóval fölülhaladó hajósereg
segedelmével könynyü feladat leend, a' chinai 's japáni tengervárosok
elfoglalása. Hihet hogy ezen esemény az éjszakamerikaiak kereskedési
érdekei 's a' japánok konoksága által elidézve hamarabb is bekövet,
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B.

Askelöf (János Ker.) hires svéd journalista, szül. 1787-ben. 1809-tl
12-ig kiadta a' „Polyphem" lapot melyly fleg a' svéd akad. ellen volt
irányozva, 's sokat tett a' svéd irodalom akkorában kezdd átalakulására.
1815 16-ban a' „Lifoet och Dden" 1816 17-ben pedig Schwerin
gróffal egy statustani lapot szerkesztett. 1829-ig viszszavonulva élvén,
1829-ben „Ben obudne Gcisten" czim lappal lépett újra el, melyly
1840 óta „Svenska Minerva" czimet hord , 's az akkori mínisteriumot
védte 1840 óta pedig az uj ministerek ellen ersen opponált.
h.
Asphalt, sötét szinü kemény igen törékeny földíszurok, fényes töréssel,
magában íz és szag nélkül; könynyen megolvad 's élénk lánggal ég. Találtatik különösen Svédhonban, Dániában
több keletindiai tavakon , a'
holt tengeren 'sa't. Használtatik kszén-, kátránynyal 's földes anyagokkal
keverve vízmentes utczakövezetre , házfedésre 'sa't. Minthogy azonban
drága , e' helyett egyrészrl a' több
a' természetes valódi asphalt igen
helyeken elforduló mészkben találtatott 's belle lepárlás által nyert
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másrészrl pedig az úgynevezett mesterséges asphaltot, az az:
kszénkátrány befzésénél viszszamaradó fekete gyantát használják.
Az úgynevezett Dorn-, Saehs- 's több efféle födélnemek sárból, agyagmelylyeket kszénkátránynyal 's mesterséges asphalttal vízmenból
szurkot,

a'

,

tessé tesznek, szinte az asphalt pótlékaiul tekinthetk.

—

B.

Assecuratio L. biztosítás.
Ansisek 1. esküdtszékek.

Associaüo

egyesület.

1.

Ast (György Antal Frigyes) német nyelvtudós, sz. Gothában 1778.
m.holt. dec. 31. 1841. A' góthai gymnasiumban nyeré els tudományos
kiképeztetését. A' jenai egyetemben, hová 1798-ban ment
a' thcologiai
tanulmányokról, mely ly ékre elejénte szánta magát, nem sokára átlépett a'
nyelvészet tanulmányára különösen lelkesitetvén az Eickstádt elnöklete
alatti latin társaság által. 1805-ben a' landshuti
egyetem meghivását
minségben
a' classicai literatura tanszékére elfogadta
's ugyanezen
tétetett át 1826-ban Münchenbe, hol mint udv. tan., 's a' tud. akadémiájának tagja, meg is holt. Számos nyelvészeti munkái maradtak, u. m.
,

,

,

Sophocles forditása (Lipcse, 1 804.) „Handbuch der Aesthetik" (Lipcse,
1805.) ; „Grundriss der Aesthetik'í (Landsh. 1807.) „Grundlinien der
Grammatik Hermeneutik und Kritik" (Landsh. 1808.) ,, Grundlinien
der Philosophie" (2 Aufl. Landth. 1809.) melylyben Schelling nézeteihez közeledik „Grundriss der Geschichte der Philosophie" (Landshut
1807. 2 Aufl. 1825.), és „Hauptmomente der Geschichte der Philosophie" (Münch. 1829.) Késbb majdnem kizárólag Plató munkái magyarázatával foglalkozott. Ide tartozó bevezet munkája „Platons Lében und
Schriften" (Lipcse. 1816.) az ilyly
vizsgálatok legkitünbbike. Elbb
Plató egyes munkáit nevezetesen „Phaedrust" (Lipcse
1810.) 's a'
,,Politiát" (2 köt. Lip. 1814.) dolgozván ki, utóbb öszszes munkáit is
kiadta, latin fordítással 's igen gazdag magyarázatokkal. (11 köt. Lipcse
1819 32.), melylyhez végre záradékul „Lexicon platonicum" czímü
leltárt is adott, (3 köt, Lipcse, 1834—39.)
B.
Aster. Porosz katonacsalád, több hozzátartozóval. Legnevezetesb
Ernst Lajos gyalogs. tábornok 's a' várak, mérnök- és utásztest ffelügyelje, szinte tábornok Aster Fridrik Lajos fia, szül. 1778-ban Dresdában;
fleg a' várépitési szakban tekintélyes és tanult katona. Testvére ennek
Károly Henrik szász alezredes, szül. 1782-ben Dresdában, 's nevezetes
munkákat irt a' katonai szakban p. o. ,,Die Lehrc rom Festungskriege"
(Dresda, 2 kötet 1835. 3-ik kiadás) és „Unterricht für Pioniere" 'sat,
(Dresd. 1837—41).
Astor (János Jakab) gazdagságáról 's vállalkozásairól hires newyorki
polgár, szül. 1763-ban Heidelberg mellett, hol atyja törvényszéki szolga
volt, megh. 86 éves korában, 1848-ban, Élete azon peroztl kezdve,
midn mint szegény tanulatlan kivándorlóit német fiú Amerika partján
kikötött, roppant gazdagsága felhalmozásáig, folytonosan igen munkás
és igazán amerikai volt. 1784-ben érkezett Amerika földére
útközben
megismerkedvén egy szcscsel, annak mesterségére adta magát. E
vagyona hét darab fuvolyából állott, miket bátyja, e' nemben gyáros,
ajándékozott neki j ezeket eladván, prémekel vett, lUnrn liobcrt öreg
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quákkernél boltsegéd lett, késbb saját kereskedést kezdett, roppant
arányokban gazdagodott, 45 éves korában az amerikai prém-egyletet
alakította hajói a' világ minden részébe hordták árúit, melylyek most
fejdelmi lábon élt, a' mvémár mindennem ker. czikkek valának
szetekre sokat költött, 's halálakor 30 millió dollárnyi értéket hagyott
;

;

Csupán könyvtáralapitásra Newyorkban 350 ezer dollárt ajándéNemesen használt vagyonának legnagyobb részét olcsón vett
földbirtok képezé Newyorkban és Missouri, Viscounsin, Jowa's egyéb új
nyugati státusokban. Evi jövedelme két harmadát sok év óta földbirtokba
szokta helyezni, melylynek értéke idú'wl roppant mértékben megntt, 's
melylybl soha el nem adott.
B.
hátra.

kozott.

—

Aszszonyok 1. nk.
Asztalos Pál , f;a az egykori mármarosi követ 's késbben váltófeltörvényszéki ülnök Asztalos Pálnak
maga is mármarosmegyei követ az
184 7 /8 -iki pozsonyi 's országos képvisel ugyanazon megye egyik választó
,

,

kerületébl az 1848-iki pesti országgylésen, szül. 1816-ban, meghalt
1849-ben mart. 11-én agylobban Kolozsvárott, mint ottani orsz. teljhatalmú biztos Csányi Lászlónak segéde. Egyike volt a' legbuzgóbb,
tevékenyebb és szepltlenebb jellem hazafiaknak. Ennek alapját megvetette a' gyermeknél hazafias érzés édes atyja
öregebb Asztalos Pál,
e' derék
patriarchális jellem házi apa 's régi magyar szabású törvénytudó, ki egykor inkább lemondott diszes követi állásáról, mint tiszta
meggyzdése ellen legyen eljárni kénytelen. Iskolai pályáját végezvén,
azonnal megyei hivatalba lépett 's nem sokára fszolgabiró lett. Folytonosan e' körben élvén \s élvén különösen azon megyében melylynek az
országban Borsod- és Szabolcscsal legtöbb köznemességgé van innét
fejlett ki némileg elfogult elszeretete a' megyei institutio 's a' kortesrendszer iránt. Már a' megyében következetesen és rendíthetlenül a' nép
ügye 's a' haza törvényes jogai mellett vívott, 's pártjának egyik vezérszónoka volt hatalmas hangú dörg lángoló de logikai fej 's ügyesen
bo.iczoló szónok, ki védokait fleg történeti ismereteinek tárházából, 's
a' magyar törvényekbl és szokásokból merité. Európai mveltséggel nem
birt de egyike volt a' legjobb megyei capacitásoknak. Ha feje ers volt,
még ersebbnek mondhatni lelkét és jellemét elveiben szilárd, mint
ember mint polgár 's mint tisztvisel egyiránt becsületes és következetes.
Ezen tulajdonainak köszöné hogy a' mármarosi roppant számú nemesség
által ezen megye egyik követének választatott az 1847-iki országgylésre,
hol ismét követtársai kerületi jegyzvé választák, 's mint ilylyen több
fontos törvényjavaslatnak nevezetesen a' honositási törvénynek, szerkesztje volt. Követtársai szeretetét 's bizalmát nagy mértékben kiérdemlé,
minden nevezetesb tárgyban szabadelmü 's nemzeti irányban szónokolt,
megyei légbl hozott elfogultságát azonban nagy mértékben kitünteté a*
sz. k. városok ügye tárgyalásánál
's a' „glacé keztys- és lakirt-topános
bourgeoisie" ellen több izben keményen kikelvén, e' miatt a' városi követekkel több lándsát tört. Azonban még azok is elismerték legtisztább jó
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különböz nézeteinek nemes
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megalakulván

a'

Gyzvén
magyar

forrását, kik vele legersbben
az országgylésen a' népképviseleti rendszer, 's
ministérium, Asztalos, mintha sejtette volna a'
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magvát, melyly
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rögtönzött

nem

arországon.

nyereményekben

a'

hazára nézve

tudott örülni azoknak
jobban sajnálta a' bukott megyerendszerl -s jobban félt a' felels ministériumtól elválaszthatlan centralizatiótól, mini örült az európai eszme diadalának. Késbben, midn a'
rejlett,

5

rögtönzött martiusi törvények keser gyümölcsei érái kezdettek,
is
keser mosolylyal emlékeztetett jövendöléseinek teljesültére.
Ismert becsületessége 's alapos törvénytudománya tekintetébl Deák
Ferenez igazságügyi minister a' kir. tábla közbirájává ncvezé e' téren
azonban aligalig mködött, mert a' jul. 2-ikára 1849. megnyílt, els
népképviseleti 's pesti országgylésre megyéjének huszti kerületébl
képviselvé választatott. Ezen országgylésen a' legelhatározottabb 's
Önállóbb jellemek egyike volt. Debreezenbl hová az országgylést követé,
az anarchia legiszonyúbb dúlásainak kitett szerencsétlen Erdély rendezésére
's e' tárgyú fáradhatlan munkálkodása
segédbiztosi minségben távozott
közepette lepte meg az agylob, 's 9 napi betegség után a' halál. O az
elhirtelenkedett 's túlságos rendszabályok iránt rokonszenvet sohasem
érzett , miután azonban imádott hazája azon örvénybe sodortatok,
melylybl annak menekülését nem látta lehetnek, hónával 's nemzetével
együtt óhajtott élni 's halni. A' debreczeni parlamentben búcsúbeszéd
tartatott emlékezetére. Testvére Asztalos Sándor honvédrnagy Aradon
's a' móezok ellenében tüntette ki vitézségét. (1. Arad ostroma.)
Y.
Ásványok Magyarországon. I. Erezek. Hazánk az érezek menynyiségére 's különféleségére nézve leggazdagabb része az austriai birodalomnak, ez ismét Európának. A' Magyarországon 's Erdélyben ásott arany
úgy áll a' többi tartományokéhoz, mint 100 3-hoz, az ezüst mint 100
35-höz. Öt év leforgása alatti közép termelési menynyiség (Fényes szerint)
aranyból szorosan vett Magyarországon, Zarándot sem számítva ide:
2231 mark; ezüstbl 62,890 mark, Erdélyben pedig aranyból 3272 mark,
ezüstbl 6053 mark, holott a' többi austr. tartományok öszszesen aranyból
csak 116 márkát, ezüstbl 25,252 márkát adtak. André és Malchvs
épen 92,000 márkaezüstöt számitnak évenkint Magyarországra^ A'
Magyarországon többnyire
tiszta aranytermés Erdélyben leggazdagabb
ezüstérczczcl van keverve. Leggazdagabb aranybányák sajátképi Magyarországon: a' körmöczi Barsban, selmeczi Hontban, nagy- és fels-bányai
Szathmárban
bndfalusi Mármarosban
bóczai s magiirkai Liptóban,
Erdélyben pedig
aranyidkai Abaújban, ujabban a' bazini Pozsonyban
a' boiczai
krösbányai 'sat., Zarándban, a' kapniki Kvárban ezüstre
nézve pedig legdúsabbak szinte a' selmeczi körmöczi, lóczai, nagy,- felsés kapnik-bányai , dea'szomolnoki is. Egy márka aranyat 3(»tí, egy márka
ezüstöt 20 ezüst forintra becsülve, e' két érez több mint 2 millió forinttal
növeli évenkint a' nemzeti gazdagságot. Ezenkívül a' Duna, Maró-,
Tisza, Dráva, Mura, Krös 'sat. vizekbl tiszta sárarany mosatik, V a'
bánsági aranymosók 5 év alatt 2138 aranyat adtak be a' beváltó hivataloknak.
A' réz termelés menynyisége öt év alatti középszámmal 84,452
mázsa, melylybl a végvidékre 112 mázsa esik. Hazánk e' részben
Orosz- és Antrolország után leggazdagabb Európában. A' rézéreznek
legfbb fészke a' fels-magyarországi vagyis Bzomolnoki bányakerület,
hol 137 tiszta réz, 70 ezüsttel vegyes rézbánya van , 's évenkint 80
24000
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leghíresebb olvasztók a' Phoenix huta MargitGyörgy- és János-huták Igló határában, SzentMiklós-huta Szlovenkán 'sat. Az oraviczai vagy bánsági bányakerület
évenkint 4— 7000 mázsa tiszta rezet ad, 's ebbl legtöbbet és legfinomabbat
Zólyommegye
Krassómegye és Rézbánya Biharmegyében
ezután
5000 mázsával. A' szomolnoki, nrvölgyi 'sat. rzémentvizek
évenkinti 3
vagyis rézvitriol-források a' vasat rézzé változtatják, és szinte adnak
évenkint 3 400 mázsát. E' szerint a' magyarországi évi réztermés értéke,
mázsáját csak 40 forinttal véve, mintegy 1,400,000 p. forintra megy.
Kasból öt év alatti középszámmal 270,000 mázsa nyers, és 36,000 mázsa
öntött menynyiség nj-eretik
ebbl a' kir. kincstár bányái termelnek
mintegy 100 ezer mázsa nyers, és 16,500 m. öntött vasat. A' vas ffészke
Gömörmegye, 150 160 ezer mázsányi termeléssel, hol a' rosnyói, csetneki, garani, jolsvai
kis-honti völgyek tele vannak vashámorokkal.
Ezenkivül sok vasat ásnak Szepesben (Igló, Krompáth, Jakabján 'sat.)
Abaújban
Tornában (gróf Andrássy György bányáiban) Borsodban
(Diós-Gyr hol híres aczél is készül, Szilvás) Sárosban (b. Palorhay
bányáiban) Zemplénben, Unghban Bereghben, Mármarosban (KabolaPolyana). A' fels m.országi bányakerület mintegy 70 80 ezer mázsát
ad a' többit adja az alsó m.országi bányakerület, fleg Liptó és Zólyom,
honnét 50 ezer mázsa kerül Bihar ad 3000, Arad 4000, Krassó 8000,
az oláh-bánsági végezred (itt van Ruszkabánya) 14000, a' másik báni
ezred 12000 mázsát.
Mindez azonban a' legszükségesb érczbl igen
csekély menynyiség, ha meggondoljuk, hogy Nagy-Britannia 4,500,000
Minségére
mázsa vasat ad, 's a' kis Stájer is több mint 600 ezerét.
néz ve a' magyar vas jó középszer, de a' svéd és stájer vassal nem versenyezhetik. Egy mázsa nyers és öntött vasat általában 8 p. ftra becsülvén,
ezen érez mintegy harmadfél millió ezüst ft. értéket képvisel azonban a'
bels szükség fedezésére sem elég, melyly fleg Stájerból pótoltatik.
Ólomból keveset ad hazánk, ötévi középmenynyiség csak 4178 mázsa, 's
ebbl az oláh-bánsági végvidék adott közel három ezerét. A' hiány a'
Dárdany (Antimonium),
többi austr. örökös tai'tományokból pótoltatik.
melylybl legjobb a' rosnyai, ötévi középszámmal 5350 büveny (Cobalt)
798 mázsányi készül, horgany (zincum) fképen Dognacskán 1837-ben
1717 mázsa, higany (kénes) pedig, himany (arsenicum) és botrány
(wismuth) igen kevés készittetik.
II. Savak. Konyhasó hazája fleg

mázsa

tiszta réz nyeretik

falva mellettSárosban

;

a'

,

j

;

—

—

—

;

—

,

,

,

,

—

;

;

—

—

,

—

—

;

,

—

Mármarosmegye (rhónaszéki

',

sugatagi, sándorfalvi, szlatinai, királyvölgyi

melyly ötévi középszám szerint 714,000 mázsát ad Sárosmegyében pedig Sóváron 113,000 mázsányi fzetik. A' hiányzó menynyiséget Galliczia és Erdély pótolja, melyly utóbbi ötévi középszámmal
776,000 mázsányi sót vág, minek nagy részét Magyarországnak engedi.
Árva, Liptó, Turócz galicziai, Horvátország pedig dalmátiai tengeri
sóval él, melyly utóbbiból Dalmátiában több mint 100 ezer mázsa készittetik. Széksó Csoda) a' nagy magyarországi rónákon nagy bséggel

aknák)

;

,

különösen Debreczen és Szeged vidékén , hol a' szappanfzés
alapját teszi. A' tetemes belszükség fedezésén kivül még 8000 mázsányi
található
ki

is

,

vitetik az országból.

—

Csodasó (sal mirabile Glauberi), vagyis

gálicz savanynyal vegyült széksó,

Buda körül

's

:

Mosony- és Fehérmegyében
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—

természetesen és nagy darabokban találtatik.
Természetes salétrom
Szabolcs, Bihar, Szathmár, Fehér, Mosonymegyében 's Alibunáron
találtatik; a nagykáüói 's nyíregyházi fzházakban 5000, Debreezenben
.1000 mázsa fzetik, 's több ezer mázsa ki is vitetik.
Timsó legnagyobb
menynyiségben Bereghben (Podheringen) 's Hevesben (Párádon) készül
ötévi középmenynyiség 11,500 mázsa 's több mint 4000 ezer mázsa
kivetetik.
Hamuzsírt 45,000 mázsa körül adunk el a' szomszédoknak.
Van még több helyen természetes vas- és rézgálicz (vitriol) is. HI.Kövekés
földek.
Drágakövek közöl a' becses opál Európában csak nálunk találtatik olyly tökély ü, hogy a' keletivel versenyezhet. Darabja 2000 aranyért
is adatott el. Ásatik Sárosban Czerveniczánál.
Van továbbá kevesbbé
szép 's tiszta chalcedon , jáspis , achat, carniol, rubin, gránát, amethyst,
hyacinth, hegykristály (álgyémánt, különösen Beregh- 's Mármarosban).
Fazekas agyagonkhiü van jó porczellánföld Veszprémben, Abaújban,
Zólyom,- Szepes,- Hont,- Bereghben, jó fedél palák Borsodban malomkövek Barsban (Geletnek) Baranyában, Zólyom-, Liptó-, Trenchén-,
Gömör-, Beregh-, Krassóban 'sat. minden szinü márvány Baranyában,
Komáromban, Veszprémben 'sat. Krassóban pedig Ferenczy István szobrászunk a' carraraihoz hasonló fehér márványt fedezett fel. Van végre kréta,
gyps, alabástrom, asbesf, serpentin, szappanföld.
ásványok, u. m.
IV.
Kszén, barna és fekete, igen sok helyen különösen jó fekete kszén-

—

;

—

—

—

;

;

—

Ég

;

bányák Krasgó, Baranya, Soprony, Komárom 's Esztergám megyékben
Legjobb az oraviczai Krassóban leggazdagabb bánya pedig a' brennbergi Sopronban az öszszes menynyiség
évenkint 350,000 mázsát túlhalad, melylybl a' soproni bányák 180 ezer
a' baranyaiak 100 ezer mázsát adnak.
Kén több helyen van, de legjobb
's legtöbb Varasdmegyébcn Radobojon, ötévi középszámmal 6000 mázsa.
A' turfa vagy gyeptözeg melyly a' mocsáros vidékeken nagy bségben
van, de nem használtatik, 's kolaj (petróleum) csekély jelentségek. (1. bányaügy.) — h.
Athén Görögország mostani fvárosa és a' király lakhelye, a' görög
forradalom eltt csekély fontosságú tartományi város volt, székhelye egy
görög metropolitának és egy török vajdának, melyly utóbbi ismét az euri-

és a' bánsági illyr végvidéken.

,

;

;

—

,

posi (euboeai) pasától függött. A' városban egészen a' török styl uralkodott, többnyire két-, részint háromemeletes házak, kiálló erkélyek, kevés

ablak az utczára, ellenben az udvarok belsejében több kényelem, számtalan márvány- vagy más koszlopon nyugvó nyilt csarnok; minden háznál
cziprus-, narancs- 's czitromfákkal és szllugasokkal diszl kert
min;

denütt folyó

sok helyütt szökkút is. Az utczák szkek és görbék 's
a' nagy házak és a' keleti féltékenységbl magasra emelt falak miatt sötétek és komorak. Kívülrl a' város 1772-ik évben mint egy L5 lábnyi
magas, de alig két lábnyi vastag fallal vétetett körül, lrésekkel 's imittamott négyszeg tornyokkal ellátva bár, még ia Legfittebb valamelyb
roszul fegyverzett ellenség els rohamának állhatva ellent. Athéni osak
Akropolisa tette várrá, melyly régi falainak oiaradványival környeinre 'a' törökök által az utolsó velenezei háború óta tÖbb izí»en uj
vánniixek
kel és bástyákkal megersítve, néhány ágyúval *s egy várparancsnok
(disdar) alatti rizettel megrakva ln.
viz,

Athén.
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Ilylyen volt Athén, midn Görögország 1821-iki martiusban békóit
lerázni kezdé. Athén fiai is siettek követni a' szabadság szózatát aprilisben elfoglalták a' várost, és a' törököket beszoriták a' várba ; de tapasz;

a' hadviselésben, ügyetlenül folytatták az ostromot, ugy
törökök csak 1822-iki júniusban kényszerültek az Akropolisból

talatlanok levén

hogy

a'

kitakarodni. Négy évig maradt most már Athén a' görögök birtokában,
's elkezdé némileg a'
szabadság gyümölcseit élvezni, A' közigazgatás
elrendeztetett ; tanodák állíttattak
Stanhope ezredes könyvnyomdát
hozott Angliából 's Psyllas hirlapot adott ki. Ámde 1826-ki augustusban
;

a' törökök túlnyomó ervel ismét bevették a' várost és elkezdek az
Akropolis hires ostromát, melylyet a' várrség makacs védelem után, végre Karaiskaki halála és Chureh tábornoknak Koliasnál történt megveretése következtében 1827-ik júniusban elhagyni kénytelenittetett. Athén,
kevés házat kivéve, romban hevert a' szerencsétlen lakosok pedig Salamis-, Aegina-, Poros- és Peloponnesusba menekültek a' tartomány falvai is legnagyobb részint elpusztíttattak. A' háború végével (1829) a'
lakosok elpusztult hónukba viszszatérni, a' romok közt kunyhókat épitni,
's a' Kephisos és Ilissos elárvult partjain szántóföldeket és kerteket
velni kezdettek. Azonban e' különben sem igen termékeny és a' háború
által iszonyúan megrongált ország kiépülése fölöttébb lassan haladt, mignem végre Ottó király 1833. tavaszán Görögországba megérkezvén, 's
májusban Athént meglátogatván, kijelenté, hogy ezen várost választja
jövend lakául; ettl fogva Athén bámulatos gyorsasággal kezde fólvirágzani, egyik ház a' másik után emelkedett naponkint uj bevándorlók
érkeztek; a' környék megélénkült szép kertek, szlhegyek és faültetvények által. 1834-ben tétetett át Naupliából Athénbe a' király lakása;
mi által a' város fölvirágzása uj emelkedést nyert. Elbb Kleanthes, Schinzel és Schaubert német mvészek görög tanítványa készített tervet
100 ezer lakosra, de mivel ennek kivitele igen költségesnek találtatok,
Klenze bajor épit. tanácsos készített uj tervet. A' régi török fal néhány
nap alatt öszszeomlott uj egyenes és széles utczák nyittattak a' ronihalmokon keresztül. A' kormány különféle uj épitvényeket rendelt, melylyek közül a' királyi istállók, pénzverház, két laktanya, katonai kórház
'stb. már rég elkészültek. Magánépületek szinte nagy számmal keletkeztek, mink akármelyly várost ékesítnének. Egykorúkig a' Pyraeusba is
mút készíttetett, és csakhamar (1835) ezen elpusztult révben mintegy
varázsütés által egy kis város látszók keletkezni. A' régiségekre is figyelmet forditott a' kormány; az Akropolison igen nevezetes kiásások tétettek. Végre 1836. martiusban tétetett le egy nagy és csinos királyi kastély alapköve, a' város keleti részén a' Hermes- utcza eltt.
A' forradalom viharaiból kiszabadult és szülvárosukba viszszatért
eredeti lakosai Athénnek nem igen mennek többre 7—8000 leieknél, kik
mintegy 100 albániai földmvel 's baromtenyészt pórcsaládon kivül,
tisztán görög származásúak. 1833. aprilisben néhány száz bajor költözött
be, 's csakhamar száz meg száz keresztyény követé ket, részint európaiak,
részint europaisult görögök. Török szokások, nyelv és elnevezések, 's a' sok
százados viszonyok kiszorittatván, helyökbe frank szokások, nyelvek és állapotok léptének, kivált midn az udvar 's a' soknem kormányhatóságok
;

;

m-

;

;
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Athénbe telepittettek át. De a' regi makacsul megmaradni törekszik; 'snein
minden nj tudja mindjárt megtalálni a' jó utat. Viselet, ruházat, szokás,
életmód, söt házépítés tekintetében is az idegen elem nyere túhryomósáeurópainak nagyobb mveltsége 's jólléte
által. De az athéni ember nem szereti polgárjogát idegennel megosztani; idegen pedig eltte minden, a' ki nem Athénben született, habár a'
legközelebbi görög városból származott volna is. Az autoehthonok tehát,
mint magokat nevezni szeretik, községükben elsánezolva, választások
alkalmával, egymás közt ugyan pártokra szakadnak, az idegenek ellen
mégis öszszetartanak 's igy sikerült nekik, a' községi fbb hivatalokat
ekkorig a' benszülött polgártársak kezeiben megtartani. Athén közigazgatási tekintetben az attikai kormányzó (DioiketesJ alatt áll, ki közvetlenül a' belügyininisteriuniuak van alárendelve. A' városi ügyeket pedig
egy polgármester (deniarclios), több alárendelt ülnökkel és községtanácsesal, látja el, melyly utóbbi hatóságok mindnyájan a' község (demos athenaion) által választatnak.
Ilyly viszonyok közt alakul és fejldik az uj város. Az autoehthonok
inkább a' régibb városrészben laknak a' vásártér 's Hadrián stoája körül,
zik foglalatosságukat, 's örülnek a' házbér- 's kereskedésbl bejöv nagy
nyereségnek a' bevándorlottak, az udvar, a' hivatalnokok 's az idegen
ministerek pedig jobban szeretik az uj utezákat a' város éjszakkeleti
részében. Ott látni a vásárterén jeleneteket 's hallani nyelvet, mik csudás
hasonlatosságuknál fogva a' régi comicusok munkáiban olyly élénken és
szellemdúsan rajzolt athéni közlekedésre emlékeztetnek. Itt pedig Európa
van kicsinyben; kocsizörgés 's bálzene, 's ékesen öltözött mindkét
sétálók beszélgetnek Európa minden nyelvén. De még eddig, a' viszonyok hatalma és az els intézvények elutasithatlansága miatt, minden
a' külsségekre volt irányozva; a' szellemi szükségekre kevés
gond fordíttatott. A' hírlapok csak politikai vitákkal 'a napi eseményekkel foglalkoznak. Egy fasátorban majd olasz, majd görög színdarabok adatnak. A'
számtalan kávéházban csak henyék tanyáznak. Még néhány evvel ezeltt
egyetlenje szerkezet tanintézet sem volt. Egy jól rendezett 's látogatott
gymnasium azonban már egy jobban kiképezett ifjú nemzedéket kezd
nevelni; a' müncheni egyetem után ujanalkotott egyetem gondjaihoz tartozik pedig, a' tudományok ismeretét felsbb és tágasb körökben terjeszteni. Az egyetem már 36 tanítóval bir, 's ezektl mintegy 300 ifjú tanul. A'
gymnasiumban 30 szegény tanuló számára van alapítván?. Van továbbá
városi iskola, tanítóképz seiuinarium, 's több magán nevel intézet.
Egyébiránt olyly országban, olyly városban, hol mindent még teremteni
"s épiteni kell, minden békés nap megbeesülhetlen nyereség; mert bizonyosan lát valami ujat, a' mi tegnap még nem volt. Engedjen Athén nemtje igen sok ilyly napot neki!
M.
AlhciiaeilTIl. Több tudományos, kritikai és szépirodalmi folyóirat
'a
tudom, intézet neve, nevezetesen Angliában a' legjelesebb folyóiratok
egyike (1. angol irodalom). —Nálunk szinte, 7 éven át (1837-tl 1843-ig)
Igen jeles, tartalmas jó Ízléssel szerkesztett 's irodalmunk történetében
idszakot alkotó folyóirat mint e/iine tartá, tudományok áa uépniüvéBzetek tára Figyelmez caim kritikai laptársával, Schedel (most Toldj ),
got, a' több ezer bevándorlóit

;

nem

.

,

,

,
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Vörösmarty és Bajza szerkesztése alatt, hová a' haza legjobb irói rakták
müveit közönség többségének élvezhet alakban népszeren tartott
tudományos munkálataikat 's válogatott költi és szónoki müveiket.
Mingyárt az els (1837-ik) évi folyamatban Bajza, Bugát, Csaló Pál,
Czuczor, b. Eötvös József, Hetényi Kölcsey Luczenbacher (Dobokai)
Nagy Károly, Schedel, Szlemenics, Szonlagh G., Tóth L. , Tarczy , Vállas,
Warga János, Vajda Péter, Vörösmarty, 'sat. neveit látjuk tudom, és
szépmvészeti értekezésekkel, az utolsót különösen nagy becs „dramaturgiai töredékeivel^' megjelenni ezenkivül a' kevésbé ismert írók közöl
Katona Dénest és Gézát dr. Czilchertet , Ivanovicsot és Soltészt a' természettudomány okban. Költeményeket Bajza, Czuczor, Eötvös, Erdélyi,
Gaál, Kuthy Ormos L. Székács (Orosházi) Tóth Lrincz és Vörösmarty
<(,
adtak, 's ezek közt van Eötvöstl a' gyönyör, ,Bucsú s„ Vár és kunyhó"
Vörösmartytól az „Elhagyott anya." Eredeti beszélyeket 's novellákat és
humoreskeket nyújtanak Gaál, Jósika, Kovács Pál, Tóth L., Vörösmarty.
Egyik férdeme már ezen évi folyamában az Athenaeumnak hogy a'
külföldi irodalmak jó ízléssel válogatott, legillatosb virágait correct fordításokban ülteté át nyelvünkre. így számos novellát 's rokonnemüt közölt
Balzac , Irving Laube , Mery Morier Sheridan, Knowles 'sat. után legtöbbet Csató, Horváth Lázár, Kazinczy Gábor , Szenvey Tasner , Tóth L.
által forditva.
Közölt továbbá mutatványokat mindennem jeles munkákból, Jósika regényeibl, Péczeli magyarok történetébl, Szenczi
le a'

,

—

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

—

Tacitus

fordításából.

Mindenek

felett

legszebb

's

legbecsesb gyöngye

azonban ezen évfolyamnak Kölcsey halhatatlan Parainesise , 's egyéb a'
társas viszonyokat 's erkölcsöt érdekl philosophiai müvei, mint ,,a'
gyilkos anya «' férjöl, Coelestina" melylyek egyéb folyóiratok egész
köteteivel érnek föl. A' Figyelmez ez évi folyama valódi kincs a' tud.
történetére 's irodalmi ízlés tisztítására helyes fogalmak megalapítására
's terjesztésére nézve. Schedel fáradhatlan szorgalommal 's a' legjobb ízléssel
,

,

,

az irodalom történetére szolgáló adatokat 's becses viszszapilalapos bírálatok 's ismertetések közöltetnek a' tudomány 's szépirodalom minden ágából Schedel , Vörösmarty,
Szontagh G. , Luczenbacher Waltherr L. , Péczeli József, Vállas, Nagy
Károly, Fabriczy , Czuczor, Vajda, Tóth L. , Kazinczy Gábortól, és
Szigeti, Tornai, Karácson Tivadar, álnevektl irodalmi mesék Czuczortól,
szóbirálatok Vörösmartytól.
Az 1848-iki folyamban a' tudományos
részben, a' már említett neveken kívül Fogarassyt Peregrinit, Gátyt,
Vásárhelyit, Pulszkyt, Szeremleit, Horváth Mihályt *s Istvánt (az erdélyit)
Fábián Gábort, Fáy Andrást, Jerneyt, Lugossyt,Egressy Gábort 'sat. 's a'
kevésbé ismert nevekbl is többeket látunk fellépni, 's a' kor, különösen
a' hazai haladás legnevezetesb kérdéseit megvitatni ; nevezetes e' folyamban Kölcsey és (erdélyi) Horváth István értekezése az Unió felett.
A'
beszély 's novella terén Vajda és Nagy Ignácz termékeny munkások voltak,
a' külföldi novellairodalomból sok kedves virágot átültettek az emiitettek
és kevésbé ismeretes egyebek
költeményeikkel pedig az ismertebb írók
közöl szinte a' már említetteken kívül, Pap Endre, Sárossy Gyula, Vahot
Sándor , Beöthy Zs. Makáry , Kriza, Szabó István, Sujánszky , Egyed A.,
's még Soltész D. Spetykó G. } Lászlavik, Eördögh D., Matisz P., Terray K.

gyüjté

itt

lantást ad az ujabb m. literaturára

;

,

;

—

,

—

:
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—

tat. gazdagították az L838-iki folyamot,
A' Figyelmez' tartalmas 52
számában Seliedel folytatja literatúrai szemléjét; az alapos bírálatok
ugyanazon irók 'a Bugát, Warga J. Bárra M. és többek által folytattat,

ok;

de megkezddik a' kellemetlen és keser irodalmi harcz a' Hírnökkel,
'a Csaté Pállal, Munkácsy va\, a" Rajzolatok szerkesztjével, Kanossal, a'
Termeszét szerkesztjével, Ha&uchával, CsaplovicsoBal, és a' színházi
tárgyú vita Szentkirályi Mór igazgatóval. Bármilyly diadalmasan vitta is
az Atheuaeum e' küzdelmeket, a' közönség nagy része kezdé e' polémiát
mcgsokallai, 'se' szenvedélyes pöfbzódáaok bármilyly szükségesek lehettek
különben viszonyaink közt, ártottak a' lap azon férfias nyugodt méltóságának, melyly születése els évében jellemzé.
1849-ben a' tud. részben
Szalay Lászlót, Szemere Bertalant, Hunfalvit, Taubncrt; a' novellái téren
Lukács Lajost; mint Byron szerenesés fordítóját, Lukács Móriczot; a'
lyrában Garayt Riskót Adorjáni látjuk az eddigi munkatársak sorába
lépni; Gaál Nagy Tgnácz, Kazinczi G. igen sokat dolgoztak. Az Athenaeum 1838. decemberi jelentésében 86 irótársat nevez meg, ezekhez
1839-re még 10 új járult, öszszeaen tehát í)b" író, kik közöl a' két év
folytán esak 8 nem vett részt dolgozataival. A' Figyelmez folyvást hü
társa Athenaeumának, Schedel, Szontagh, Jerney, Szemere Pál, Pénzeli,
Vásárhelyi, Fogarassy, Szeremlei, Warga J. 's egyéb álnev vagy számmaljegyzett, de mind kitn irók segédmunkálásávál. Ez évfolyamban a'
múlt év mérges polémiája némileg szelidültebb alakot ölt. Nevezetes viták
merültek fel a' hegelismus tárgyában Varga János és Szeremlei, a'
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magyar drámairodalom tárgyában Schedel

és Szontagh, a* duna-tiszai
csatorna tárgyában Vásárhelyi és Beszédes között 'sat.
1840-ben még
megmaradt a' testvérlapok addigi alakja. A' tudományos részben Jászay
Pált, Briedl Fidélt, Kossor ie// Károlyt, Edei Illés Vált, Fabriczyt, Csécsi
Imrét , Török Jánost, Wildnert (Jászayval együtt 's általa fordítva),
különösen a' képzmvészetek terén Henszlmann Imrét'* Vahott Imrét ; a'
novellában 's regényben b. Kemény Zsigmondot, Kuthyt, Barthost, Arrayt:
a' lyrai 's rokonnem költészetben Császárt, lAsznyait, Nagy Imrét,
Szakái Lajost, Perlaky Gábort , Szilágyi Istvánt, Vidor Emilt, Laknert,
Pájert
Zorányit több azóta elfelejtett és álnév társaságában látjuk
járulni az eddigiekhez. Sok jeleset hoz ez évben Erdélyi Garay , Vahott
Sándor. Mutatványok közöltetnek több jeles magyar irodalmi mbl, llorváth M. történeti munkáiból, Fábián G. Toeqeville fordításából; népmondák Pulszkytól;
az értekezések közt kitn Eáy Andrásé a' nnevelésrl, a' nagyszámú, jól választott külföldi novella közt ,, Colomba"
Merimélöl, Szetwey által fordítva. Nagy helyt foglal az ez évben megszületett
váltótörvényt illet irodalom Wildner és Jászaytól. X" Figyelmez gondosan folytatja itt is, mint elejétl fogva, a' magyar irodalom ismertetését,
's annak minden ágából
alapos bírálatokat nyújt, figyelemmel \an a/
egyesületekre, hazai 'a külföldi necrologot ad, de isméi mérges polémiával van elárasztva Orosz, a* Hírnök szerkesztje ellen, 'a megkezdi
háborúját. Nyáry Pál mint színházigazgató 'a a' daljáték túlkeijyeléae
ellen.
1841-tl kezdve a' figyelmez, mint magánálló független lap,
közsajnálatra meg lön szntetve, 's helyette az Athenaeum betenkinl
háromszor jelent meg, és -a ját helyet adott a' literatura mozgásainak. V
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tudom, részben Bloch M. Szcs István, Szatócs (KramartsikJ K. Tóth
Mihály, Bertha Sándor, Hrabovszky, Kemenessi Mezriczky, Irinyi József,
Szállási Bálás; a' novella- 's rokonnemüben Eördegh I. Remellay, Lakner;
a' lyra- 's rokonnemüben Tompa
Tarkányi Szemere Miklós Szelestey,
Lauka Király Károly az Athenaeumban új nevek. A' novellában sokat
dolgoztak Gaál és Nagy Iguácz ; a' lyrai költészetet valódi remekekkel
gazdagitá Vörösmarty (p, o. Liszt Ferenczhez az Él szobor 'sat.) a'
szinészeti mezn legbuzgóbbak Vahott I. 's Egressy G.
A' könyvbirálati
,

,

,

,

,

,

,

;
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nem pótolja ugyan egészen a' Figyelmezt de azért igen becses
ismertetéseket 's birálatokat ad Fogarassy-, Hunfalvi-, Warga J., LugossyK. Tóth Mihálytól 'sat. A' polémia 's antikritika megtartja mérges természetét 's ez évben fleg a' Közlemények ellen Vahott I. és Fáncsy , és
ismét Csaplovics 's Szontayh G. és Szatócs közt vivatik. A' magyar játékszini krónika mint elbbi években, igen tartalmas és tanúságos.
1842-ik
év els felében még megtartja az Athenaeum 1841-iki alakját 's nagyrészint elbbi dolgozótársait. Uj élénkséget adnak lapjainak a' jeles
humoristikai életképek Zajtay 's Tyukody álnevektl. A' nagyobb készültségi! fiatal irók közöl Henszlmann I. , Irinyi J. 'sat, bvebb tért foglalnak
lapjain. A' könyvbirálatok során többi közt Wildner Ign. találja meg
csips ostorát. A' beszélyirók közt Alt Móricz (Jósika M.j gerjeszt legnagyobb figyelmet humoristikai mutatványaival. A' lyrai költk közt itt
látjuk elször fellépni a' genialis Petfit , még ekkor Petrovics Sándor
családneve alatt ,,a' borozó" czim költeménynyel. Az antikritika és
polémia mezején Egressy G. és egyik szinházi biráló Szebeklébi (álnév)
közt, és ismét a' hitelbank tárgyában Fogarassy 's Farkas Ferencz közt
foly éles harcz és háború.
1842-ik év második felében már soványabb
alakban látjuk a' csökken 's bels becsében is némileg alábbszálló folyó
iratot. Egy iv helyett csak féliveu jelenik meg. Van azonban e' lapokon
még most is elég igaz gyöngy. Vörösmarty halhatatlan Fóti dala, számos
dal Petfitl Adorjántól , Tompától 'sat. eleven humoristica Alt Móricztól
és Z ajtait ól , orvosolják az unalmat, melylyet a' Vahott-Lauka féle ne ki
de mi pör okoz. A' birálati rész, szinházi kritika, értesít 's egyveleg
folytonosan érdekes és tartalmas.
1843-ra uj folyam kezddik nagy
nyolczadrétben szkebb de különben hasonló tárgyú 's becs tartalommal, mint az elbbi évek. E' folyamban nagyobb értekezéseket látunk
Schedel , Lukács M. , Tóth L. , Horváth M. , Fogarassy , Irinyi Józseftl,
könyvbirálatok- 's ismertetéseket Schedel, Horváth M. , Baksay , Hanák 's
egyebektl; eredeti beszélyeket 's rokonnemeket Jósika M., Gaál, Nagy
I. , Fáy A. , Császár Ferencz , Remellay G. , 's ujabb
irók Dózsa Dániel-,
és Péter Károlytól; gyönyör költeményeket legjobb nev költinktl,
rész
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mint Vörösmarty, Petfi, Tompa, Vahott S., Adorján, Szemere M. , Vidor
Emil 'sat, kikhez járult ez évben, mint uj név, Samarjay Károly.
Szebeklébi, Áeye'sat. folytatták alapos szinházi bírálataikat; a' polémia pedig
fleg a' Honder ellen fordult. Ez év végével megsznt az alakját már
több izben változtatott 's fokonkint elsilányodott jeles folyóirat.
Ha végig tekintjük az Athenaeum nyolczévi folyamát ugy találjuk,
hogy haladás és szabadelmség jellemzik annak minden lapját, ugy politikában mint tudomány- mvészet- 's bírálatban. A' tudományos érteke14
Uj ft. hm. Tár. 1. köt.
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lehet legjobbak a' menynyire a' magyar tudományos erktl
mindenkor szem eltt tartották a kor szükségeit, a' napi kérdéseket, 's kerülve a' mélységes, abstract, unalmas modort eredményeket
közülve lukább, mint koszszadalmas fejtegetéseket, minél nagyobb népszerségre törekedtek; a' szépirodalmi izlés 's nyelvbeli tisztaság és szabályosság terjesztésére pedig egy irodalmi vállalat sem tett anynyit, mint
az Athenaeum. A' beszélyek 's versek, miket c' lapok kiadtak, irodalmunk legjobbjai, 's sziv- és észmüvelésre kitn táplálatok. Sokat korholtatott az Athenaeum és Figyelmez azért hogy lapjain igen sok helyt
engedett a' polémiának 's ezt, természetével egyezleg, nem tarthatta
mindenkor a' gyöngéd kiméletesség határai közt. E' polémiának azonban,
bármit tartsanak felle a' gyönge idegek tagadhatlanul sok haszna volt
némelyly elhomályosított igazságok tisztába hozatalára elleplezett roszakarat viszszariasztására, 's kártékony sáfárkodások leálarezozására.
zések
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Azért e' lapok megszüntetése általános sajnálkozást
azokat, kik ostora alatt szenvedtek.
y.
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Alit mosphaericus vasút , magyarul
légnyomású vasút. A' földünket körülfogó lég , mindamellett hogy fölötte csekély specificus sulylyal
bir, igen jelents nyomást gyakorol a' testekre. Ez magasságától származik, melylyet a' fóldszin fölött 810 inérfóldnyinél többre beesülnek. A'
légoszlop az ember testére is 34000 fontnyi sulylyal nehezedik melylyet
csak azért nem érez, mert a' lég és ennek nyomása ugy fogja körül min:

,

ennek nyomása a' halat. De sznjék meg
másikon azonnal nyilvánkozni fog a' légoszlop hatása. 'S ezen hatásnak erejét már kora idkben használták a' nélkül, hogy a' tünemény saját természetérl tisztában voltak volna. így
den

a'

oldalról, testét

mint

nyomás egyik oldalon

a'
:

p.o. a' vízszivattyú hatása

viz és

a'

a'

lég súlyától van, mert, mivel

a'

kutcs köldö-

kének fölhuzása által a' kutcsben légüres tér támad, a' csvön kívül álló
vizre azonban a' lég nyomása folyvást ráhat, azért a' viz olyly magasra
emelkedik a' csben, menynyire a' légnyomás föltolja. így történik a'
higany emelkedése is a' légmérüben a' küls lég nyomása következtében.
A' viz 32 lábnyira emelkedik, míg a' légnyomásával egyensúlyra jut, a'
viznél 14-er nehezebb higany pedig 27 '/a hüvelykuyire. A' légnyomás ez
erejét gzer helyett használni a' vasutaknál, közel álló eszme volt. 'S
valóban 1824-ben, Vallance, angol, rá is jutott e' gondolatra, és az egész
pálya hoszszában ürhengert akart építtetni elegend nagyot melylyben
nemcsak a' sínek, hanem a' kocsivonat is egészen elférjen. Ez ürhengernek minden menet eltt légüresre kellett volna szivattyuztatnia, a' midn
a' légnyomása egy, az els kocsi elejére illesztett és légmenten frmöl
(schlieszender) köldökre hatva az egész kocsivonatot elre tolta volna.
Ez eszme kivihetlen volt, mert mi nagy ernek kell vala arra hatnia , hogy
olyly roppant ürhengerbl a' leveg kiszivathassék -- Az eszmét a közön,

,

,
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ség elfeledte. Azonban Samuda, portugál, és Elegg, irlandi, viszszatértek
rája. De egyszerbb, kivihetbb tervet készítettek. Ok az ürhengert eg)
lábnyinál kevéssel nagyobb átmérre számították 'a csak hajtó köldökéi
fogták a' légtelen rbe helyezni, a' kocsi-vonatot pedig a' köldökkel
szekötni.

Wurmtcood-Scrabbs-bw, London

kísérletet.

mellett,

meg

is

tették

u

els

Pályájok 1200 láb KobzbzU, hengerjök 9 hüvelyknyi átmérj,
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légszivattyújuk pedig lölóerejü volt. Az eredmény szerencsés volt. Azonban, ennek daczára is csak érdekes kísérletnek tartatott az egész , de
kivihetlennek Ítéltetett nagyban, mivel azt hitték, hogy a' légürités csak
kicsinyke távolságra lehetséges. Egyetlen vasúttársaság sem akarta alkalmazni. Végül Irlandban, a' dublin- kingslowni vasúttársaság mégis rászánta

magát, hogy a' Dublinbl Dalkeyba vezetend, l 3/4 angol vagyis ' 3 német
mértföldnyi hoszszu szárnyvonalat a' légnyomás erejére épittesse. Ezen útvonal igen kedveztlen fekvet. Sok és kicsiny kanyarodásai vannak,'s ezek
miszerint fél angol mérföldön
olyly gyorsan következnek egymásra
négy változó iránya görbülete van 's az egész vonal nem fut fél mérföldnyire egyenesen. Ezenkívül emelkedései is nagyok ugy anynyira, hogy közönséges vasút e' téren vagy épen nem, vagy csak igen nehezen leéndett
Samuda és Elegg mindemellett vállalkoztak és az utat
épithet.
megépítették. Készülete mintegy következ a' közönséges vaspálya két
sínsora között egy vasból öntött, odros (hohl) henger fut, melyly az
ászkokhoz hozzáöntött lábakkal és csavar-végszögekkel van megersítve
's melylynek minden egyes darabjai tyu-val (Muff), és gallérral (Kragen) ellátva, egymásba tolottan, légmenten vannak öszvecsavarva. E'
hengernek bels átmérje 15 hüvelyknyi. Bele egy tömör köldök (Kiben) van helyezve, melylynek zárolása (Liderung) fölötte szilánk, miszerint a' henger bélfalainak netaláni apró hoporjait (Unebenhe.it) teljesen
befürmölje. A' köldöknek azon végén, melyly a' henger odra (vacuum)
felé áll, gombja van, melylyel a' szelepet föllöki ; hátulsó végen pedig
rúdja van, melyly 18 láb hoszszu, 's egy lemezre van akasztva olylyformán, hogy mindig fekmentesen legyen és ellensulyjával a' köldököt súlytalanná tegye. E' rúdnak, közepén, aj-a (hasadéka, Schlitzje) van,
melylyben négy görge (Rolle) áll. Az öszszeköt eszköz, melyly a' hajtó
köldököt és a' kocsivonatot egymáshoz köti és a' köldöknek mozgását a'
kocsivonattal közli, ugyanazon lemez, melylyen a' köldökrud függ. E'
lemeznek tehát a' hengeren át kell törnie. E' végbl a' henger egész
hoszszában, legtetején, anynyira van bevágva, hogy aján az öszveköt
E' nyiladék, nehogy általa leveg
lemez (kötesz) ide-oda járhasson.
tolulhasson a' hengerbe ugy van elzárva, hogy csak akkor engedjen
nyílást, midn az öszszeköt lemez épen elhalad, ezentúl pedig tüstint
bezáródjék. E' nyiladék nehézségeinek mellzése volt a' föltalálok egyik
f föladata. Elsbben a' henger aja fölébe billentyket alkalmaztak, melylyek az ajat, mint födél, takarták 's ezen helyzetökben rugonyok nyomása által tartattak mind addig, mig az öszszeköt lemezre alkalmazott
siklap (schiefe Ebene) által fölemeltettek. De igy teljes légmentesség
nem vala elérhet, tehát a' henger odorja is tökélytelen marad. Azért
egy más kötél-készületet alkalmaztak. Ennél a' billentyk elmaradtak.
Helyettök kötél vétetett, melylynek számára a' henger nyiladéka, mint
csorga, (Hinne) félhengörüleg (halbcylindrisch) volt kivájva. E' csatornafélébe helyeztetett a' hasonló átmérj kötél, melyly et a' küls lég
nyomása szorosan bele tolt a' nyilasba. Az öszszeköt lemez pedig villa
módjára volt meghasítva, hogy a' kötelet átereszthesse, egyszersmind
egy görgével (Rolle) ellátva, melyly a' kötelet fölemelje és levegt ereszen be a' köldök nyomába. De mivel a' kötél, tetemesebb átmérje mellé *
,
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a'

hengerajt

nagy

hoszszaságban tárta tol, azért a' kocsik aljára az öszszeköt lemez eltt
és után görgés villák voltak alkalmazva, melylyek a' kötelet lenyomták,
akadályozólag, nehogy hoszszan emelkedjék. De ezen készületnek is
hiányai voltak. Azért más czélszerübbet találtak ki. A' henger aja most
is megmaradt a' régi. Hanem a' hengerhez, egész hoszszában két oldalról egyegy mellékzet (Ansatz) van hozzá öntve ; az egyik a' billentyk
alkalmazása végett, a' másik egy tekn képzéséül. Magát a' hengerajt
födösz boritja, legvastagabb brbl; erre, nehogy a' küls lég a' hengerajba bele nyomhassa, fölülrl öntött vaslemez van rászögezve , melyly
szélesebb mint a' hengeraj ; a' fdösz alulról hasonlóan vaspléhvel van
bélelve, melyly a' hengernek bels sugarához van teljesen hozzá homorítva, miszerint a' köldök hozzá is mindenütt oda üljék. Az igy készült
fódösz sarkaknál fogva az egyik mellékzethez van csatolva és íolnyilhatik. A' másik mellékzet tekenjében viasz- és fagyukeverék van, melyly,
ha megolvadt 's a' fódösz fölébe ömlött, ezt, megfagyván, légmenten
tapasztja be. E' teken ismét más, öt láb hoszszu, vékony vaspléhbl
készült, egymásra ér, magát a' hengert és födöszét is beernyz billentykkel van a' lég behatásától ótalmazva ; e' billentyk is sarkon járnak
's ugy fölemeldnek, hogy alattok a' szükség esetében leveg férhessen
be. Már, ha a' hajtó köldök a' légüres hengerben tova mozdul, a' köldökrúdban lev és a' köldök mögött 9 lábnyi távolságban következ görge
a' brfödöszt érinti 's mivel e' görge magasabb mint a' födösz bels lapja,
azt fölüti és

viasztapaszát fölszakasztja. Ugyanekkor a' kocsi aljához
alkalmazott egy készület fölemeli a' tapaszteken billentyit is, következleg már most a' hajtóköldök nyomába leveg, tehát hajtó er is
férkezik. A' hajtó köldök menetével a' köldökkel az öszszeköt lemeznél
fogva kapcsolatban álló kocsivonat is tova vitetik. A' köldökrudnak, mint
láttuk, 4 görgéje levén, ezek a' hengerajfódöszét addig emelve tartják,
mig szükséges. De hogy e' fódösz kelleténél tovább nyitva ne maradjon
és megint kell fekvetébe viszszahelyezkedjék
a' kocsi aljához egy kis
kerék van illesztve, melyly a' fódösznek tetsínjén, mint valami kis vaspályán, fut el és a' fódöszt a' hengerajba viszszanyomja. Ugyanekkor a'
tapasztekenben egy, a' kocsival járó kemenczébl fl, cs a' tapaszt fölolvasztja 's a' becsukódott fódöszre ömleszti ugy, hogy a' kocsi elhaladta
után a' hengeraj megint légmenten van betapasztva. A' teken billentyi
végre önsúlyok miatt magoktól esnek viszsza rendelt helyzetkbe. Igy
az ürhenger kiszivattyuzása azonnal eszközöltethetik megint. A' készület, melyly arra szolgál, hogy a' hajtó köldök a' mind a' két végén légmenten elzárt hengerbe bejusson, csak technikai részleteiben levén érdekes
leirását itt elmellzzük.
Nagy nehézségül tekintetett továbbá
kieszközölni, hogy a' már megindult köldök megálljon és kény szerint
megállittathassék. E' nehézség is legyzetett. A' Bzokásos kerékjármokon
(Brcmsc) kívül még igen elmés készület van alkalmazva. Mint tudva
van, a' légmárti pontosan mutatja a' légnyomását. Miszerint tehát a1 oonductor (vezetér?) minden pillanatban láthassa a' hengerbeni légiireaség
állapotát, egy cs van a' köldökbl, ennek rúdján és a/, öszszeköt lemezen
(kötesz-en) keresztül vezetve a' conduct.»r öleséig, hol egy légmérüvel
:

,

,

Athmosphaericus vasút.
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van kapcsolatban, melyly esése és emelkedése által folyvást mutatja a'
köldök eltti henger-odor légmentességének fokát, 's evvel a' menetnek
kisebb nagyobb gyorsaságát. 'S minthogy e' gyorsaság a' légürességgel
egyenes viszonyban áll, a' conductor mindig utasítva van a' menetet
szabályozni egy másik cs által, melyly, az els cs mellett vezetve, a'
hengerköldökbe szolgál és egy légcsappal van elzárva. Ha a' menetet
mérsékelni kell, a' légcsap megnyittatik és leveg tolul a' köldök elejébe,
hol a' lég megsürdik 's a' mozgást megakasztja. Ha ellenben a' légcsap
becsukatik, minthogy a' szivattyúzás folyton folyhat, rövid játéka kell
csak a' szivattyú köldökének, hogy a' légüresség helyreálljon. A' szivatytyuszok eziránt eddig lobogókkal voltak értesítve, de már most alkalmasint villany- távirás (electrischer

Telegraph) használtatik.

Elegg készületénél legnehezebb az ürhenger ajának légment elzárása. 'S ámbár a' föladatot teljesen megoldották, mégis, mivel
egyrészrl készületük nagyon öszszetett, másrészrl pedig a' fdöszbr
idvel, st, a' légnek és az olvasztó cs hevének befolyása következtében,
gyorsan megkeményzik és törékenynyé válik, készületüknek további javi-

Samuda

és

tása jelentékeny föladat maradt. Egy franczia mérnök, Halette, igyekea' hengeraj oldalait megvastagittatta 's félkörded
zett ezt is megoldani.
csorgákat (Rinne) helyezett rajok; ezekbe pedig lég- és vizment 's olyly

átmérj tömlket (Schlauch) fektetett, melylyek, miután a' szivattyúból
léggel megtöltettek, szorosan egymást érik 's a' hengerajt épen ugy, mint
az öszszeszoritott ajkak a' szájat, bezárolják, befurmölik. A' kötesz, azon
lemez, melyly a' hengerköldököt és a' kocsivonalt egybeköti , ékörüleg
(keilenfórmig) levén készítve, a' két töml közé tolakodik, melylyek elhaladta után, azonnal öszszecsukodnak. Tett kísérletek bebizonyították,
hogy a' súrlódás, valamint a' tömlk kopása, jelentéktelen.
E' javítás mellett is azonban még egy másik nehézség igényelt mellzabban állott, hogy Samuda és Elegg rendszerénél az ürhenger
pálya fölszinén feküvén, miatta a' pályán sem keresztút, sem keresztsín
nem mehet. Pilbrow, angol ersz (mechanikus) rendszere ezt is megszüntetni ígérkezik. O az ürhengert nem hasitja meg hoszszában. Hanem
10 lábnyi távolságokban, mindkét fell oldalmvezettel (Backen8
stuck, talán szabadna egy szóval oldalzatnak mondani) látja el, 's ott
hol ezen oldaldarabokat a' hengerhez állítja, a' hengert is oldalvást anynyira ajazza meg (schlitzt), hogy a' hajtókerekek fogait a' henger bélfalán belül ereszthesse. E' hajtókerekeket pedig az oldalmvezetben függélyesen fönálló tengelyekre vonja. A' tengelyen azon hajtókeréken túl,
melyly a' hengerbe benyúl és a' tengely alján áll, van fölül egy másik
kerék, melyly az alsóval mind vastagságra mind számra hasonló fogakat
bir. A' mint e' kerekek közül egyik vagy másik
bármi okból megmozdul, a' másiknak is meg kell indulnia, 's társával egyenl számú és gyorsaságú fordulatokat tennie.
A' hengerhajtó köldökén és ennek rúdján
továbbá hasonló oldal-fogazat van, min a' benyúló hajtókereké. A' mint
tehát a' köldök tovahalad, oldalfogaival a' benyúló kerek fogaiba kap, 's
a' kereket forgásba teszi 's mindaddig forgásban tartja, mig rúdjának
utolsó foga is elhaladt mellette.
E' forgás, melylybe a' köldök és rúdja
az alsó kereket hozta, a' föls kereket is megindítja.
E' föls kerekek
tetést, 's ez
a'

—

,

,

—

—

—
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aztán egy másik fogas rúdba kapnak, melylynek fogazata a' hajtó kerekek fogazatának teljesen megfelel. E' rud pedig a' kocsivonathoz van
ersítve 's a' mint a' forgó kerekek ezt a' rudat, fogaiknál fogva, magokkal viszik, szintúgy tova ragadják az egész szerkezetet is.
Hogy a'
hengerbe, a' köldök hátuljába, leveg juthasson, melyly a' köldököt hajt
hassa a' hengerbe nyúló kerekek ugy vannak alkalmazva, hogy e' kerekek az eléggé tág ajban fölemelkedhessenek, és igy hengerbe ereszthessék
,

—

,

levegt, melyly a' föls kerekek megfelel emelkedése által megnyitott
egy szelepen át betolult. A' szelep, midn a' kerekek elbbi állásukba
viszszaesnek, bezáródik. A' kerekek emelkedését pedig eszközli egy siklap, melyly közvetlenül a' köldök mögött kezddik, 's az alsó kerekek alá
tolul, de mihelyt alattok elhaladt, ismét elbbi állásukba ejti, a' midn a'
henger megint kiszivattyuztathatik.
É' készületnél a' henger 's az alsó
hajtó kerekek a' föld alatt levén, a' pálya fölszinén természetesen lehet
a'

—

keresztutakat vezetni; de a' pálya is átszeldelheti magát, 's ehhez nem is
kell egyéb, mint hogy az átszeléseknél az alatt
henger lassudan
lemélyedjen, a' két fogas- rud öszszeköttetése végett pedig a' hajtókerekek
függélyes tengelyei hoszszabbodjanak. Az átszelést meghaladva, a' henger
ismét hasonló menedékesen fölemelkedik, a' tengelyek megrövidülnek.

men

Pilbrownak ez uj rendszere egyébiránt még eddig csak mintában van.
Pilbrow rendszere mellett, minthogy tökélyesebb légmentességet lehetsit, a' légszivattyu-gépek is sokkal nagyobb távolságokban helyeztethetnek szét, mint a' Samuda- Elegg- féle rendszernél; 's ez a' gzgépek
fölállításának 's ftésének költségeit tetemesen alábbszállitja. Mind e'
mellett mégis, mivel, mint hiszik, egy szivattyúval egy mérföldnyi távolságon túl alig lehetem! a' léget kiüríteni 's igy minden mérföldön egyegy üyly drága gépnek kellene felállíttatnia, ezenfölül mindezen gépeknek egész napon füttetniök, a' költségek rovata mégis nagyra rúgna.
Ellenben mivel uj vonal addig meg nem indulhatna, mig a' már elindult
vonal útja végén a' henger ismét kiürítve van, 's igy a' vonalok egymásrai következésében sok és gyakori késlekedés fogna lenni, az idveszteség nagyra menne. Ennélfogva ugy látszik
hogy a' légnyomású vasutak, legalább hoszszabb távolságokra nem igen fognak haszonnal alkalmaztathatni, mig ellenben rövid, népes sebesen meghaladandó, nehéz
fölszinü tereken, kétségtelenül, nagy elnyöket biztosithatnak.
Cs. F.
Átmeneti kereskedés. A' kereskedés többféle neme közt az átmeneti
kereskedés nem olyly nagy fontosságú ugyan, mint egy országnak bels
forgalma, vagy idegen országokkal zött küls kereskedése mindazáltal
az egyik határszélen behozott 's másikon ismét kivitt termesztménvek és
gyártmányok fuvarbérei 's az illet kereskedk által idközben tett
utazási költségek a' közbens országra nézve tiszta haszonnak tekintethetvén e' szempontból az átmeneti kereskedés is megérdemli a* statusok
figyelmét
a' minthogy
ez csaknem minden polgárosodott kormán}
részérl az átmeneti kereskedés különböz ágai szerint eagy teljes vámmentességben, vagy legalább tetemes vámkedvezésekben részesuj. A
átmeneti kereskedésnek ugyanis több ága van. Els ága az
midn a'
termesztmények vagy gyártmányok valamelyly országon csupán Oiak
keresztülvitetnek, 's DM harmadik vagy távolabb országban adatnak el.
,
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általában legnagyobb terjedelm

's legfontosabb szokott lenni. Második
nyers anyagok elkészítés, vagy nemesítés végett egy
országból másikba átvitetnek, de onnan további egész kikészitésre ismét
viszszahozatnak. Végre harmadik ágát képezi az átmeneti kereskedésnek
's el nem adhatás esetére ujolagviszszaa' bizonytalan eladásra kiküldött
téritett portékák forgalma. Mind a' három ágat tekintve köv. eredménynyel folytattattak a' minket legközelebb érdekl austriai birodalomban,
az 1845-ki évet véve fel, melylynél közelebbi hiteles adataink nincsenek:
öszszesen az austriai birodalmon keresztülvitt áruk értéke tett 70,705,879
ezüst forintot, melylyért csak 75,240 ft. 45 kr. vám fizettetett. E' fentebbi
sommából a' gazdasági czikkek értéke 7,388,333, iparanyagoké 21,444,431,
kész gyármüveké 41,873,115 forintra rúgott. Legnevezetebb átviteli
czikkek voltak: gyapot, gyapjú, len és kender, selyem, nyers anyagok 's
ezekbl készült gyártmányok. Névszerint nyers gyapot 930,976 f., gyapotkészitmények 15,954,600 f., gyapjú 3,1 37,280 f., gyapjumüvek 6,919,250 f.,
len és lengyártmányok 6,055,800 f.
kender 2,984,800 f.
selyem
tiszta selyemáruk 1,540,800 f. vegyes selyemkészitmények
5,839,200 f.
3,418,800 forint értékben vitettek keresztül.
Nyers anyagok elkészítés,
átalakítás
vagy nemesítés végett vámmentesen behozathatnak
's
bizonyos id eljártával ismét kivitethetnek, ha az illet anyagok különben
szerint kereskedési forgalomból ki nem zárattak. Ez
a' vámrendszer
engedelem azonban csak olyly kelmékre terjesztetik ki, melylyek az
átdolgozás által lényeges tulajdonságukat 's alakjukat anynyira meg nem
változtatták, hogy meg nem ismerhetk legyenek. A' kereskedelmi forgalomból kizárt portékák közül átdolgozás végett kivételképen behozathatnak gyolcs, fehérítés, nyomás, festés végett érczedények és eszközök,
közönséges lakatosmüvek és gazdasági eszközök kiigazítás végett igy
szinte régi ruhanemüek és anyagok. A' többi forgalomból kirekesztett
czikkek csak nyert engedelem mellett hozathatnak be és vitethetnek ki.
Ha a' behozott portékák a' megszabott id alatt ismét ki nem vitetnek, a'
rendes behozati vámmal rovatnak meg. Az átdolgozás végett behozott
áruk öszszes értéke szinte 1845-ben tett 4,077,330, a' kivitteké pedig
697,161 ezüst forintot. Bizonytalan eladásra csak különös engedelem
mellett hozathatnak be és vitethetnek ki portékák
's ha a' szabott id
alatt viszsza nem vitetnek, behozatali vámmal rovatnak meg. Ily ly bizonytalan eladásra 291,259 f. értékben hozattak be különféle áruk. Ellenben
az austriai birodalomból külföldre szabadon és vámmentesen vitethetnek
ki az áruk bizonytalan eladásra, és csak akkor terheltetnek kiviteli vámmal, ha a' határozott idre viszsza nem hozatnak. 1845-ben az eladatlanul
ismét viszszahozott portékák értéke 373,986 f.
az öszszes kivitt áruk
becse pedig 970,336 p. forintra rúgott.
F.
Attentat. 1. merénylet.
Atterbom (Per Dániel Amadé) nevezetes svéd iró , szül. 1790-ben
Ostgothlandban 1805-tl az upsalai egyetemben tanult, 's ott barátaival
az „Auróra-egyletet" alapitá, melylynek czélja volt a' svéd irodalmat,
különösen költészetet az akadémiai merevénység békóitól felszabaditni,
továbbá a' „Phosphoros" folyóiratot melyly éles kritikái által az ízlés
tisztítására igen sokat tett. Ez úton , 's a' svéd irodalmi újságban közlött
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és költi dolgozatai által Phosphoristáknak gúnyolt társaival
együtt egyike volt az új svéd irodalom legmunkásb elmozditóinak.
1817 19-ig uazott Német- '3 Olaszországban, hazajövetele után Oscar
1821-ben Stockholmban
koronaörökös oktatója lett a' német nyelvben
történettanitó 1828-ban Upsalában logika 's metaphysika professora, mit

jeles czikkei

—

,

,

—

1835-ben az aesthetika székével cserélt fel, 1839-ben akadémia tagja.
h.
Auber (Dan. Franc. Esprit), dalmkölt, 's 1842. óta, Cherubini
helyében, a' párisi hangászati conservatorium igazgatója, sz. 1790-ben
Parisban. Atyja gazdag keresked volt, 's fiát is kereskednek szánta. E'
czélból Londonba ment, de a' hangászati hajlam, melylyet addig csak
maga gyönyörségére gyakorlott ert vévén rajta, viszszatért Parisba. A'
forradalom atyjának mindenét elrabolván, most a' fiú elhatárzá magát,
hangászati hajlamát
saját 's hozzátartozandói fentartására
kenyérkeresetül használni. Apróbb hangszerzemények által igyekezett magának
kisebb körökben bemenetelt szerezni. A' fensbb hangszerzést Boieldieu
's Cherubini vezetése alatt tanulta
's egy mise volt tanulmányának els
gyümölcse. Drámai szerzeményeinek két víg daljáték lett els zsengéje,
melylyek házi dilettáns társaságok számára iratva legközelebbi rendeltetésük határát túl nem haladák. Nyilvánosan adatott legelször 1813-ban
„Le sejour militaire" czím daljátéka, melyly azonban épen olyly kevéssé
volt szerencsés, mintegy késbbi ,, Le testament et les bili et s doux" (1819.)
Csak a' harmadiknak „La bergére chatelaine" volt elhatározó hatása.
Ettl fogva következtek egymásután rövid id alatt „Emma" (1821),
„A' hó" (1823), „Az udvari concert" (1824), „Léocadie" „A' kmves"
(1825), „Fiorilla" és „Le timide" (1826.) Hírének tetpontját „a' Portici
néma" (1828) által nyerte el, melylynek tárgya különös rokonszenvet
volt képes a' politikai hajlamokban is gerjeszteni. Erre következtek
1832-ig „A' menyaszszony", „Fra Diavolo", „Isten és Bajadere", „A'
bájital", „A' hamis pénzverk" ; ezután hoszszabb idközökben ^Gusz-túr"
va gy » í/s álarczos bál", „Az érczló", ,,A' követn", „A' tiindértó" és
,,A' koronagyémántok". A. hangászatának lényege, mikint ez els kifejldésében a' „Kmves" legérettebbnek pedig „a portici néma" és „Fradiavolo" dalmben mutatkozik a' melódia dús és könynyü folyamában áll,
,

,

,

,

,

:

1

,

nem

kitn

ugyan

olyly felette
egyéni jellemmel, nevezetesen a'
8tyl és technika eredetisége- 's tökélyével, hogy sajátlagos iskolát képezzen,
's

talált

bir

mégis néhány követre, kik közt legkitnbbek
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Herold és

Ádám

kedvelre Európa szerte.
Nagyon szerencsés n' tárgyak
választásában, 's müvei egyrészben ennek köszönik kedvességüket. A'
tetszés szorgalomra birta Aubert
de csak a' menynyiségben 'a néma'
kivitelben. Utóbbi operáiban hanyatlás 's üresség van, ÓSSOk ismétlés.
B.
Auckland (William Edén gróf), az admiralitás els lordja, (tengerészeti
minister) Angliában, szül. augusztus 20-án 1784, családi jószágán a'
kenti grófságban. Eredetileg, mint második fiú, jogtudományi pályára
volt szánva, miután azonban bátyja 1810-ben a' Themzébe fúlt, paire
és igen sok

,

,

—

kilátás nyílott eltte diplomatái érdemeiért

Auckland (William

Edén)

a'

fels házba emeli atvja báró

1810— 1812-ig

Woodstook yárosl
képyiselé az alsóházban, a' hol azonban valamint 181 l-tl, mint második
báró Aurkland, a' lordok házában nem igen kitn szerepet viselt,
után.

,

.
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—
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Audouin.

volt valamelyly különös parlamentaris tehetség a' mit közönségesen úgy
szoktak nevezni hanem igen tiszteletre méltó szónok. Egészséges Ítélete,
általános ismeretei mérséklése finom mveltsége, ellenei irányában szelíd
gyámolitása által mindenek szeretetét kivívta
bánásmódja, 's barátainak
whig volt, 's még sem tartozott ezen párt mindenmagának. Igen jó,
kitl félt tagjai közé 's hasznosabb volt a' tanácsban mint kitn a'
vitatkozásban. Azért is a' nagy közönség alig tudott valamit lord Aucklandról, mig meg nem tudá, hogy 1830. novemberén a' Grey cabinetben
kereskedelmi ministerré nem neveztetett ki. 1834-iki júliusban Sir James
Graham mint az admiralitás els lordja leköszönt, 's lord Auckland vette
mig Sir Róbert Peel Olaszát ezen osztályt a' következ négy hónapra
honból viszszahivatott. Barátainak hirtelen viszszatérése által a' hivatalba,
lord Auckland tehetségei is égészen más hatáskörbe tétettek. Mint tengerészügyi minister szakért birák Ítélete szerint igen kitn volt hanem
kevésbé olyly szerencsés mint fhelytartó Indiában hová mint olylyan
1839-iki septemberben hajózott. Mindjárt megérkezése után a' britt
birtokok ezen legfontosabbikába, az indiai fejedelmek 's angol kormány
közt már régen létez viszonyok, igen mély 's meszsze beható változásokat
szenvedtek. A' persa fegyverek elnyomulása Herat ellen, az orosz befolyás
st fegyveres seregek közeledése az indusokhoz, elijesztek a' britt kormány
alattvalóit, a' honnan a' benszülött fejedelmekben az indo-bx-itt
ország megbukásának reménye keletkezett. Lord Auckland a' körülmények
borzasztó bonyolodásai által ostromoltatott. Inkább kívánván csendes és
békeszeret
mint terjeszkedés után kapkodó fejedelmet gyámolitni
majdnem kényszerítve látá magát Schach Sudschach fejedelem ügyét, ki
mint szökevény sokáig tartózkodott az angol birtokokban , az erélyes
Dóst Mohammud Afghanistan uralkodója ellen védeni. Meg levén gyzdve
a' fell,
hogy valameddig Kabul ezen fejedelem kormánypálczája alatt
maradand nem lehet békességre számolni a' britt határokon 's azon
remény hogy a' nyugati megtámadások ellen korlátokat lehetne felállitni,
határozták el lord Aucklandot azon nagy indiai hadjáratra
melylyhez
itteni kormányzatának olyly szomorú emlékei köttetvék,
azon rendkivüli
csataveszteségek emlékei, melylyeket a' britt fegyverek szenvedtek, 's
melylyek egy más hadjáratot lord Auckland követje lord Ellenbor ough
vezérlete alatt tettek szükségessé. 1842-ben Angolhonba viszszatérvén,
's már elbb a' bárói rangból
grófira emeltetvén, a' felsházat ismét
pontosan látogatá. Ellenzéki padokon ül barátait nagy hévvel pártolá,
's némelylykor beszédeket is tartott
melylyek a'
olyly tárgyak fölött
kereskedéssel tengerészettel, vagy indiai ügyekkel kapcsolatban állottak.
Midn a' mostani ministerek, 1846-ban ismét a' kormányra jutottak, gróf
Auckland sem felejtetett el 's átvevé ismét a' tengerészi ügyet, melylynek
kötelességeit hen 's mély belátással teljesité, mig a' halál 1849-diki
B.
ian. hó l-jén hivatalából 's tisztel barátainak karjai közül kiragadta.
Audouin (János Victor) az ujabb korbeli legtudományosabb zoologok
egyike, szül. Parisban apr. 27-dikén 1797, megholt ugyanott november
9-kén 1841 korán elhagyá a' családja által elébe tzött jogtudományi
pályát 's orvostudományt tanult. Késbb a' természettudományokhozi
hajlamát követé, 's nem csak oktatást hanem segedelmet is nyert Cuvier,
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Geoffroy, St. Eiltüne, Brogniai't és mások mellett. Els munkája a' roba's az eddig anynyira elhanyagolt gyürüsférgek bonczolatáról (1818) igen nagy tetszéssel fogadtatott. Többi müvei, melylyek sebesen
rokj héjanezok,

következtek egymásután, Lamarck és Latreille helyettesévé tették 1826.
1833-ban tanár lett a' nmseum mellett, 's különösen a' robartant
tanitá ujabb nézetek szerint közmegelégedésre. A' kormány megbízásából
több utazást tett, a' selyemhernyók halálos ragályát, a" bevándorlóit
termitek 's más ártalmas rovarok természetét tanulni \s fedezett is fel
eszközöket azok kiirtására. Közönségesen tisztelve, szeretve 's sajnálva

—

mindenkitl túlcsigázott munkásságának áldozata lett. .— B.
Audry de Puyraveau (Péter, Ferencz) szül. alsó Charentben 1773.
gazdag családból. Tetemes vagyonát mindenféle speculatiók által majdnem egészen kimerítvén, a'-aapi renden lev politikára adta magát; 1822ben Rochefort által a' követkamara tagjává választatott, a' hol azonnal az
ellenzék élére állt. Ezen ellenzék zászlója alatt sikerült neki, a' restauratió lefolytán mindig újra és újra megválasztatni'selhiresedni. A'juliusi forradalom eltti években nagyszer fuvarozási vállalatba bocsátkozott, melyly
azonban az'1830-iki politikai mozgalmak alatt már meglehets gyönge lábon állt. Ezen mozgalmakban A. de P. legélénkebb részt vett, 's egyik volt
azon követek közül, kik a' kamara feloszlatása után Parisban viszszamaradtak a'nép felizgatására. Mingyárt a' július 25-iki ordonnanceok megjelenése után buzgón igyekezett partját határozott lépésekre tüzelni. Már
július 2 7-ke reggelén háza mintegy nemzeti fegyvertárrá változott, 's egész
fuvarozási készületét oda adta, hogy abból torlaszokat csináljanak. Ugyanazon nap aláirá a' Parisban lev bátorabb követekkel a' kir. ordonnanceok elleni óvást; de hiában igyekezett 28-kán reggel a' követeket, kik
lakában gyltek öszsze, arra birni, hogy magok is álljanak a' csatázok
élére. A' csata alatt többször a' legnagyobb életveszélynek tette ki magát,
28. és 29. közti éjjel szüntelen a' nemzetrség rendezésével foglalkozott,
és saját felelsségére falragaszokat nyomatott, melylyek Lafayettet a nemzetrség fparancsnokának 's t magát segédének nyílvániták. 29-ikén a'
követek Lafittenél öszszegyülvén az ideiglenes kormány bizottmány tag,

,

jává választatott, melyly párisi ,,munieipáleommissió" név alatt, a' státusügyek vezetését 's felelsségét magára állnia. Alidon ezen bizottmány
eltt X. Károly küldöttsége megjelent, melyly által késznek nyilatkozott
a' törvényszeg ministeriumot eloszlatni
's az ordonnaneeokat viszszavenni, A. volt az, ki anynyira vitte a' dolgot, hogy a' bizottmány a' királyival semmi alkudozásba nem ereszkedett. Még eddig azonban semmi
hajlamot sem mutatott azon politikai radicalismusra, melyly t késbb a' ju*
Husi monarchiával 's Lajos Fülöp dynastiájával olyly ellenséges helyzetbe
hozta. De már a' júliusi királyság els hónapjaiban politikai nézetei republicanus élesség és szigorúság jellemét ölték magokra, niel\ Ívnek to\ ábbi
kifejldésében Bzükségképeii olyly túlságokra kellett vezetni melylyek
a'dolgoknak a' júliusi napok:! Ital elidézett rendével legfelötlbb ellentétben
állottak. Még septemberben L830. egész bizodalmát helyezé a' kormányba,
's azon reménységben élt, hogy az a* júliusi forradalom Bzellemében bála
dana. A' novemberbe 6-ikai gylésben is, a' bol mini a' sajtószabadság
leghbb pártolója Lépeti lel, legkisebb kifejezési sem hallottak tle, mely 1)
\

,

,

,
,

219

Audry de Puyraveau.

kormányt mégsértette volna. December végével már fenyegetbb
szólt, midn az ezen hóban történt nyugtalanságok után a' szószéken ezen szó „Öszszeesküdtek," kimondatott, nem minden vonatkozás
által a'

hangon

nélkül azon pártra a' kamrában, melylyhez A. is tartozott. 1831-ben ismét
Rochefort követévé választatván, miután a' septemberi nyugtalanságok
alkalmával, a' kamarából hazamentében a' katonák által boszantatott
nagy hévvel kelt ki a' kormány ellen hirtelenségének tulajdonítván a'
júliusi forradalom czéljának meghiúsulását 's azon szomorú állapotot,
melylyben Frankhon sinylik. „íme a' gyönyürü állapot, melylyben a' f"
város ismét nyomorog „ igy kiálta fel a' semptember 20-diki gylésben
's ezek még is csak következméa' mozgalmakra tolnak minden hibát
nyek. A' nyomort a' munkahiány szüli ezt a' kereskedés fenakadása
melylynek oka ismét a' nyugtalan állapot, melylyben a' nemzet úszik,
eléggé
's ezen nyugtalanság az által
a' mi hon és külföldön történik
igazolva van. Kívülrl egy millió katona, belülrl polgári háború fenyeget, 's mi tétetett eddig ezen nyugtalanságok megszüntetésére. A'
múlt évben a' kormány 1600 milliomot kivánt's a' t." Ez maradt körlbell
folyvást azon fthema, melyly felett A. mint az ellenzék elkeseredett taga,
több alkalommal mindig nöa' Périer ministerium 's a' justemilieu ellen
,

,

;

,

,

,

,

ervel szónokolt. Parlamentaris polémiája most már folytonos keserséggel volt elárasztva, melyly egy részben magánviszonyain
is alapult. Vagyona ugyanis mindinkább kevesbült, fleg mióta azon reményében hogy annak roskadozó állapotán a' kormány által segithet,
megcsalódott midn ugyanis zavaros pénzügyi állapota mindinkább nagyobbodott azon kéréssel folyamodott a' kormányhoz hogy neki a kamarák által megszavazott 30 millió folsegélési alapból 300,000 frank ellegeztessék. A' kormány azonban csak 100,000 frankban egyezett meg,
melyly öszszegért azonban minden alsó-charentei jószágát biztositékul le
kellett kötnie. Ezen öszszeg azonban a' követelk kivánatainak épen nem
felelt meg. Hitelezitl sürgettetvén
azon gondolatra jött, hogy jószágait, melylyeken már 300,000 fr. adósság feküdt, sorshúzás által kijátsza.
Ezt lette a' nélkül, hogy a' kormánytól a* szükséges engedelmet kikérte

veked

hévvel

's

,

,

,

,

,

volna, melyly cselekedete törvényszéki üldözést vont maga után, mire a'
sorsjáték rendezésében állitólag elkövetett csiny is adott alkalmatosságot.
A' helyett ugyanis, hogy jószágainak értékét, mint azeltt, 315,000 frkra.
tette volna, a' sorsjáték alapjául szolgálandó öszveget 400,000 frankra
tette, és ezen öszszegre, a' sorsjátékra kiadott költségek ürügye alatt,
öszvesen 729,000 sorsjegyet (1 frankon darabját) készitett. A' dolog octoberben 1832. a' párisi fenyít rendrség elébe vitetvén, A. de P. minden
szónoki védelmezése daczára Odilon Barrot által 3000 frank büntetésre
Ítéltetett. Az ilyly kellemetlenségek természetesen nem szolgáltak ösztönül
a' kormánynyali kibékülésre. Ellenzéki mködése most már nem csak a'

követkamara szószékére szri tkozott. Januárhó 6-kán 1834, önmaga a'
mint az emberi jogok társaságának
szószékrl kinyilatkoztatá hogy
,

,

tagja, becsületének tartja ezen társulat választmányi tagai közé felvétetését. Az 1834-iki választáskor megtartá ugyan helyét, mint Rochefort
követe, de az áprilisi rabokhoz intézett heves levelet szinte aláírván , perbe

keveredett

,

's

jun. 4-ikén egy hónapi fogságra

's

200

fr.

büntetésre

itél-
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azon kikötéssel, hogy ezen büntetést csak az ülések után kellend
Mindjárt ezután családi dolgok ürügye alatt szabadságot vett a'
kamarától september végével azonban önkényt megjelent, a' rászabott
büntetést kiszenvedni. Ezen kedvetlen eseménynyel nyilvános pályája
egy idre bevégezettnek látszék. Hitelezitl szüntelen nyugtalanittatván,
személye biztosítása végett Schweitzba menekült a' hol Lausanne tájékán
elvonulva élt. Az 1837-ki választásoknál a' jelöltek névsorában már el
nem fordult.
B.
Auerbach (Berthold) hires népiró, sz. Nordstettenben a' würtembergi
Sehwarzwaldban , zsidó szülktl febr. 28. 1812. A' helybeli zsidóiskola
derék tanítója Frankfurtéi' Bernát, nagy befolyással volt A. kiképzésére.
Minthogy zsidó theologusnak volt rendelve, már korán kezdé a' Talmudot
tanulni. 13 éves korában a' hechingeni, azután a' carlsruhei talmudiskolában, 1830-ban Stuttgartban tanult, majd ismét a'tübingi 's müncheni
egyetemet látogatá meg, 's nevezetesen Schellinget hallgatta. Burschi
vizsgálatokba bonyolódva, 1833-ban a' telet Stuttgartban töltötte, de
1834-ben ismét a' heidelbergi egyetembe ment, 's ugyanott 1835-ben
tanulmányait bevégzé. Az emiitett vizsgálat következtében
kéthónapi
várfogságra Ítéltetett. Munkái ,,Das Judenthumund die neuesle Literatur"
(Stuttgart 1836)
„Spinosa, ein historischer Román" (2 köt. n. 12.
Stuttgart 1837) „Dichter und Kaufmann. EinpoetischesLebensgemálde".
(2 köt. Stuttgart 1839.) „Spinoza' s sammtliehe Werke".A\\s dem Lateininischen, mit einer Biographie(5 köt. Stuttgart 1841) ;„Wer ist glücklich?
philosophische Novelle. (Freihafen folyóiratban)." „Der gebildete Biirger.
Buch für den denkenden Mittelstand". (Carlsr. 1845 ) ; „Schwarzwahler
Dorfgeschichten." (2 r. 2 kiad.Mannh. 1841.); „Deutsches Familienbuch"
vezetése 1844. végéig „Der Gevattersmann" naptár 1845. és 1846.
„Grundzüge der volksthúmlichen Literatur" (Carlsr. 1845.) „Die Straflirnje.
Dorfgeschichte" (az 1846-diki Urániában); 's különböz czikkek hírlapokban. Népirónak lenni a' szó legnemesebb értelmében
a' felvilágosodás,
igaz vallásosság, emberszeretet, az élet tiszta felfogása ember- és világismeret érdekében minden erbl küzdeni, ez volt azon szép czél, mely Ivet
A. kitzött magának, 's melylynek elérésében tett buzgó törekvése által
eddig is nagy érdemeket, szerzett magának. Szerencsés képzeldése- 'a
mindig a' tárgyhoz 's olvasóihoz mért eladása különösen kiemelend,
melylynek saját bájt kölcsönös mély rokonérzete az emberiség szenvedései
iránt, fleg az alsóbb osztályokban, valamint minden rósz, minden
hazugság iránti mély gylölete, 's azon férfias ékesszólás, melyly a'
tetett,

kiálliinia.
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szivhez vezet utat bizton megtalálja.
„Vorfgesc/iichteir- és „Gwattersmatin" czímü munkái anynyira elterjedtek minden rendek között,
hogy már ez maga elegend bizonyság a' felle itt kimondott itélet
igazolására.
B.
Auersberg (Antal Sándor gróf) Griin Anattas név alatt, mint lyrai
költ, nevezetes, sz. Laibaehban a' régi hires here/.egi *S részint grófi
családból, melylynek si vára Auerslieig, Laibaoh vidékén fekszik,
s Thurn és
aprilhó 11-ikén 1806., 'a korán elhunyt atyjától Queokfeldel
Hart grófságokat örökölvén a' költi BzeUemnek anynyira kedves Riggetlen
helyzetbe jutott
képessé tette jobban , mini bárkit Auatriában,
melyly

—

'

,

,

t
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lelke röptét követni

's

fenhangon kiáltani

ott, hol

mások moczczani sem

mertek. Braun lovaggali nyilvánossá lett vitájának az ln eredménye,
hogy valódi nevét megvallá, melyly egyébiránt tiszteli eltt soha sem
volt titok. Szabadéi vüségeért egykor Lenauval együtt, szobafogsággal
bnhdött. De késbben közeledett az udvarhoz nül vévé Attems gróf,
stajerhoni tartományi kapitány leányát, melyly lépését a' radical párt
méltatlanul roszalá 's kamaráskulcsot fogadott el. Els költeménye a'
kedélyteljes \s regényes hsköltemény „Der letzte Rittcr" (Stuttg. 1830.
2 kiad. 1838.) mindjárt els megjelenése után nagy figyelmet gerjesztett.
E' költemény egy sor balladában I. Miksa életét 's cselekedeteit irja le. A'
kitétel ereje 's merészsége, nyilt szinteség, jól czélzott elménczség 's a'
nyelv emelkedettsége által is nagy mértékben kitnik névtelenülmegjelent
munkája „Spaziergánge eines Wiener Poeten' (Hamb. 1831. 2 kiad.
rajzolatdús, ámbár egy kevéssé egyhangú
1832.) A' gyöngédérzelmü
elegiáknak, melylyek „Schatt" (Lpz. 1835. 5 kiad. 1842.) czím alatt
jelentek meg, szinte hasonló emberbaráti 's szabadelv alapjok van. Sok
szépet lehet olvasni öszszeszedett lyrai költeményeiben is. („Gedichte"
Leipz. 1837. 3 kiad. 1841.) Atalában A. költeményeinek olvasása a'
kedélyre igen gyöngéden 's jótékonyan hat. Mert érzelmei mélysége 's
heve, képzel erejének dúsgazdagsága, valamint nyelvének kelleme 's
ereje
legtökélyesb költi forma 's nemes szabadelmüség által egyaránt
kitn és ezért Németország legels lyricusai közt méltán foglal
,

:

:

,

,

,

,

helyet.

— B.

Auguszt (Pál Frigyes) oldenburgi uralkodó nagyherczeg, Péter Frigyes Lajos 's Erzsébet würtembergi herczegn legidsbfia, született Rastede mulató-kastélyban jul. 13-kán 1783. Oldenburgnak a' francziák általi
megszállása után, 1811-ben atyjával Oroszhonba ment, a' hol ifjabb testvére György, (m. holt 1812.) Katalin nagyherczegn
késbb würtembergi királyné férje 's Novgorod, Twer és Jaroslaw kormányzója volt.
Mingyárt ezután kitn 's érdem szablyával jutalmazott részt vett a' Napóleon elleni háborúban, 1813-ban Reval kormányzója lett, 's mint olylyan maradó emléket hagyott maga után különösen a' személyes rabság
eltörlésére irányzott indítványa által. 1816-ban viszszatérvén Oldenburgba,
elször egybekelt Adelheid, anhalt-bernburg-schaumburgi herczegn vei
(1817), ki 1820-ban meghalt; másodszor 1825. Idával, els neje testvérével (megholt 1828); és 1831 harmadszor Ceciliával, IV. Gusztáv Adolf,
egykori svéd király legfiatalabb leányával. Az els házasságból származik
Amália herczegn, 1836. óta Ottó görög király neje; a' másodikból az örökös fherczeg Miklós Frigyes Péter, szül. jun. 8. 1827. Már mint koronaörökös igen buzgó részt vett az országlati foglalatosságokban, 's különös
figyelmét fordítá az egyes igazgatási ügyek javitására. 1830-ban egyességre lépett a'poroszszal Birkenfeldherczegségnek a' porosz-haszsziai vámszövetséghez leend csatolása végett, 1836-ban pedig Hannover- és Braunschweiggal. 1831-ben a' katholikus lakosok egyházkerületi dolgaik szabályoztattak. 1831-dik év vége felé községi rendet, a' falusi és kisebb városi
községek rendezésére , két évvel késbben , városi rendet tétetett közzé a'
fváros számára, miután már 1830-ban a' mesterembereket illet rendelet
kihirdettetett , 's mivel az uralkodó személyessége, igazságszeretete , szelid,

,

August.

2#2

Augusti.

Bégé, atyai készsége mindenkit kihallgatni, alattvalóinak jóllétéért idszerit kezeskedék, *s nem csak a' benszülöttek hanem az idegenek is boldogoknak érzék magokat kormánya alatt: innét magyarázható, hogy 01denburghan az alkotmány utáni vágy kevésbbé ersen \s késbben nyilatkozott Atyjának országába viszszatérése emlékezetét a' fherczeg novemb.
27-kén L838. nem csak érdemrend alapítása által ünnepelte, hanem ekkor
tette le egyszersmind a' Péter- Frigyes- Lajos-kórház talpkövét, melyly
nagvszerü stylben épitve 'a mindennel herczegileg ellátva, 1841-ben elkéB.
szült 's felnyittatott.
August. (Fridrik Vilmos Henrik), legnagyobb érdem porosz herczeg,
gyalogsági tábornok 's a tüzérség fnöke, sz. sept. 19-kén 1779; August
Ferdinándnak (ra. h. 1813), nagy Fridrik testvérének, 's Anna Erzsébet
Luiz-a brandenbnrg-sehwedti markgrófnnek (m. h. 1820) fia. Hadiszolgálatra neveltetvén, midn a' francz. háború kiütött 1806. egy gránátos
melylyel a' jénai ütközetben részt vett 's
zászlóalj parancsnokává lett
azután Prenzlauba viszszavonult. Itt midn kimenetelt keresni merészlett, a' legelszántabb ellenállás után a' francziáktól elfogatott, 's Frankhonba vitetett, hol is legelször Nancy mutattatok ki tartózkodási helyéTizenháromhónapi fogsága
ül. Késbb Soissonsba, végre Parisba jött.
után kiszabadulván Schweitzon és fels Olaszországon keresztül utazott, 's ezután Pétervárrá ment. A' porosz hadsereg uj rendezésével
vezérrnagygyá 's a' tüzértest fnökévé neveztetett ki, 's igyekezett ismereteit ezen szakban mind elméletileg mind gyakorlatilag életbe léptetni.
Minthogy azonban tüzérfnöki állásában személyesen nem harezolhatott,
1813-ban mint altábornok átvette a' tizenkettedik dandár vezérletét a'
második hadtestnél. Ezen seregosztály élén harczolt a' drezdai, kulmi,
lipcsei, montmiraili, lyoni és párisi ütközetekben 's más több apró csatározásban. Többször neki 's dandárának lehete köszönni a' gyzelmet.
Még nagyobb volt hatásköre, midn 1815-ben a' második éjszaki német
hadtest vezérletével bizatott meg, melyly a' Frankhon éjszaki határán
fekv ersségek bevételére rendeltetett. E' mellett a' megszállás rendes
módjától anynvihan eltért, hogy a' csapatok veszélyeztetése nélkül, az
ellenséget tettetett megtámadások által ámította, a' parallelákat igen
közel nyitá meg az ersséghez a' futóárkokkal sebesen ment elre, az
folytonos tüzelés által nyugtalanította. Rövid
ersitéseket és a' várost
,

—

,

,

,

,

,

bevette Maubeuge, Philippeville, Marienbourg, Longwy, R-ocroy, Piháború után ismét átvetés Mézier ersségeket.
te a' tüzérség parancsnokságát, melylynek magasabb kiképzésére forditá
minden igyekezetét. Atyjáról, s Lajos Ferdinánd (ele8et1 Saalfeldnél

idn
vet,

V

Montmed, Sedan

1806) bátyjáról rá szállott örökség
státusban.

—

legels magánbirtokos

által

a'

porosz

B.

Augusti (János Keresztély Vilmos)

a'

Legújabb

id

egyik

legnevesebb

hol nagyatyja
Escbenbergben gothai herczegségben
A. Frigyes Albert\ ki mint Herschel Rabbi 177l\ keresztyénségre tért,

theologja

,

szül.

,

b

atyja pedig A. Frigyes
késbb
intal EiffJ,
superintendens letl 's 1820. Jénában holt meg, fi«
A. els kiképzését Midin- lelkésznek köe
születésekor Lelkész volt.
késbb Jénában tanult Ezután Gotbában ólt mig 1798 ban isméi Jénába

mint

lelkész

halt

Jchtershausenben

meg,

—

,
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ment, hol

a' bölcsészet
magántanítója lett 's felolvasásokat tartotta'
nyelvekrl. 1800-ban a' bölcsészet rendkívüli 1803-ban pedig a'
keleti nyelvek rendes tanárává neveztetvén ki Jénában, 1812-ben mint
a' theologia rendes tanára Boroszlóba, onnan 1819-ben Bonnba hivatott,
a' hol 1828-ban tanári hivatala megtartása mellett, fegyházi tanácsnokká
Koblenzbe, és midn 1835-ben Dannstadtban praelatusnak hivatván, azt
el nem fogadta, az egyházi tanács igazgatójává neveztetett ki. Megholt

keleti

,

,

Koblenzben, hová

theologia

a'

jelöltei vizsgálatára utazott april

28-kán

Tudományossága- valamint gondolkozásmódjáról is különbözk
a' vélemények
átalában tle élénk alkotó tehetséget elmésséget 's ügyességet megtagadni nem lehet. Már Jénában elhiresedett nyilvános vitatkozásairól. Irodalmi munkái közt legnagyobb méltánylást érdemel
„Denk1841.

;

,

:

—

aus der christlichen Archaeologie" (12 db. Lipcse 1817
31.),
melyly egy újonnan rendezett 's pontosan kijavitott kivonatban ismét megjelent „Handbuch der christlichen Archaeologie" ez. alatt (3 db. Lipcse,
1836 37)
ezután „Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte"
's
ivürcligkeiten

:

—

;

(Lipcse, 1805. 4 kiad. 1835). Dogmaticus tekintetben elbb a' rationalismushoz ragaszkodott de már „System der christlichen Dogmatik" czím
munkájában (Lpcs. 1809 2 kiad. 1826). határozottan a' régi egyházi rendszer
mellett nyilatkozik. Nevezetesebb munkái még „Grundriss einer historischkritischen Einleitung in das alté Testament" (Lpcs. 1806. 2 kiad. 1827.) ;
„Corpns librorum symbolicorum ecclesiae reformátorain" (Elberf. 1827.)
„Historisch-dogmatische Einleitung in die heilige Schrift" (Lpcs. 1832.)
„Beitrage zur Geschichte und Stafisfik der evang. Kirche' s (Lpcs. 1837
38).
és „Beitrage zur christlichen Kunstgeschichte" (1 köt. Lpcs. 1841).
B.
Aula 1. bécsi forradalom.
,

:

;

—
—

;

Aulich Lajos, tábornok a' forradalmi magyar hadseregben, született
Pozsonyban 1795-ben. Az 1848-iki marcziusi napok eltt a' Sándor nev
magyar gyalogezeredben mint alezredes szolgált az osztrák hadseregnél.
Ezrede az utósó pozsonyi országgylésen kivivott uj magyar alkotmány
életbeléptetésekor .történetesen ben lévén az országban
az els magyar
,

fegyveresen fellázadt ráczok legyzetésére küldetett,
's a' nagyobbára tót ajkú, de magyar érzelm Sándorgyalogok a' hatalmasan megersitett és körülsánczolt Szent-Tamás ostrománál mint kik
szuronyszegezve az els sánezokat már be is vették, elszánt vitézségök
által mindenek közt leginkább kitüntették magukat, noha hsies bátorságukat ez alkalommal siker nem koszoruzá. Ekkor a' Sándorezred parancsnoka
's ezredese báró Bakonyi volt, Aulich pedig mint alezredes
részt az emiitett ostromcsatában. Báró Bakonyi késbb tábornokká neveztetvén ki,
helyébe Aulich lépett, ki 1848-ik év utósó negyedében már mint ezredes a'
Duna balpartjára volt kirendelve olyly czélból, hogy a'folyamon innen öszpontositott hadervel Schwarzenberg és Simunich egyesült hadteste ellen
mködjék. Azonban Aulich hadi hírnevét fleg a' következett 1849-ik
évben a' marcziusi és áprilisi táhorzáskor vivta ki. Tábornokká a' Debreczenbe vonult forradalmi kormány által, Mészáros Lázár, mint akkori
hadügyminister ellenjegyzése mellett marczius 7-én neveztetett ki. 'S
a' régi tapasztalt és értelmes katona, mint tábornok és a' 2-ik hadtest
parancsnoka, a' forradalmi hadsereg egy részét többször ügyes tapintat-

ministerium

által a'

,

vn
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Kossuth,
bal ée szerencsével vezeté a' harcz tüzébe. 'S ezért emlité
mint kormányozó elnök, a' magyar hadvezérek legérdemesebbjei közt,
midn Hpril 9-én Gödölln szózatot intéze a' viszszaszerzett országrészek
lakosaihoz. Különösen, miután Vérezel alvidéki gyzelmeit dicsité, így
folytatta kitüntet szavait
„Ide fen pedig, Görget fvezér, 's alatta
Damjanics, Aulich, Klapka, Gáspár tábornokok, Schlicket Hatvannál,
Jelasicsot Tápió-Bicskénél, Wincüschgrátzet, Schlicket, Jelasicsot, egyesülve az isaszeghi rémít pontokon megvervén, Gödöllt elfoglalák, gyzelmes seregeikkel már a' Rákoson állanak."
Görgei ekkor a' Duna
:

Komárom félszabaditása végett fölfelé vonult hadseregével,
Aulich tábornokot olyly rendelettel hagyá Pest eltt, hogy a' császáriakat folytonosan nyugtalanitsa. A' próbált hadvezér megtette kötelességét, 's a' császári sereggel, melyly még egy ideig Pest eltt táborozott,
néhányszor jó sikerrel csatázott, 's különösen 11-ik áprilisi ütközete,
melylynek kivitelében Asboth ezredes anynyira kitünteté magát, legnevezetesebb vala. Görgei Yáczot ostrommal bevette, 's mint ez a' fvezér
april 10-ki jelentésébl kitnik, Aulich és Gáspár Dunakeszi és Czinkota fell szoriták az ellenfélt a' Dnnáni átkelésre. April 23-ának éjeién
a' császári tábor csakugyan kivonulván Pestrl
másnap, 24-én, Aulich
hadtestének táborából, melyly csakhamar a' fváros közelébeni Rákostért
íöglalá el, néhány huszár vágtatott be a' fvárosba. A' városi hatóság,
Rotteiibiller polgármester vezetése alatt, ünnepélyes küldöttséggel üdvözlé az agg tábornokot és seregét. 'S már 25-én Pestnek minden utczaszegeletén Aulich proclamátiója volt felragasztva, melylyben biztatá a'
fváros lakóit, hogy Magyarország nem sokára teljesen föl lesz szabadítva, 's miután, állitása szerint, a' gyztes hadsereg békét hozott nekik,
felhivá ket napi foglalkozásaik folytatására, 's a' béke és rend fentartására. A' fváros közelében nem táborozván ekkor más hadtest, mint
csupán az övé, a' pesti lakosság eltt Aulich volt a' legünnepeltebb hs,
a' mint valóban is mindent elkövettek az
személye és hadserege tiszteletteljes kitüntetésére. Az utczákon egész erdeje hullámzott a' háromszín zászlóknak, a' fvárosi nép nagy része folyvást a' rákosi táborban
mulatozott, a' kocsik egész serege vonulván ki ide naponkint, mig viszont
a' koszorúk- és szalagokkal feleziezomázott honvédek csoportosan jártak
fel 's alá a' fváros utezáin, 's különféle ajándékokkal hahnoztattak el. A*
tábornok egy izben a' nemzeti színházat is meglátogatván, a' jelen volt
közönség által rendkívüli lelkesedéssel fogadtatott. Ugyanez idben
tudata Pest alatti táborából Komárom fölmentésének hírét
a' Rákoson
pedig nagyszer hadi misét tartatott, melyly alkalommal a' Don Miguelek
egyik zászlóaljának harczi lobogóját ér demj éllel diszité föl. Május elején
Aulich hadteste, ostromlás végett Buda falai alá rendeltetvén, a' Csepelszigetnél vert hajóhídon átkelt a' Dunán, 's Budának ostrommal történt bevételében részt vévén, osztozott e' csodált diadal fáradalmaiban.
Buda bevétele 's Komárom felszabadítása után Aulich neve nem igen
fordult el többé az ünnepeltebb vezérekéi közt, 's a' forradalom
napjaiban leginkább mint a kormány országos követe, óa mini utolsó
magyar hadügyminister szerepelt. Különösen Csányi- éa Kiss Ernvel
vitte meg a' kormány azon parancsát Görgeihcz, miszerint ei Komárom
bal partján

és

,

;

1
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25 ezer emberrel gyorsan Buda felé vonuljon, 's az alvidéken lev
sereggel egyesüljön, melyly parancsnak azonban Görgei nem engedelmeskedett. Szegeden Aulich,mint hadügyminister, elég értelmesen intézkedett, de a' honvédtisztek gyávaságán 's egyéb sok bajon
sem birt segíteni. Midn Perczel M. a' polgári kormányzókat kemény szemrehányásokkal illeté 's a' subordinatio szabályait áthágá, annak ehnozdittatását
A. eszközlé leginkább. Kossuth a' forradalom végnapjairól Widdinbl irt
levelében azt állítja, hogy Görgei nem mert volna árulásra vetemedni, ha
egy országgylési párt által nem támogattatik, 's mintegy szemrehányólag emliti azt is, miként ,,az utolsó perczben még 3 minister szövetkezett vele
Csányi Vukovics és Aulich , lemondó-leveiket azzal indokolván, hogy más menekülési eszköz nincs, mint az oroszszal alkudozni."
Aulich a' forradalom utósó napjaiban Görgei által mint követ Dembinszkyhez olyly parancscsal küldetett, hogy ez déli seregével Debreczen alá
vonuljon. Dembinszky azonban nem engedelmeskedett 's igy most már
másodszor látjuk Aulichot olyly küldetésben, melylynek sikere nem volt,
Görgeinek fegyverle's ha lett volna, máskép fordulhatának a' dolgok.
rakása után, kihez az agg tábornok mindenkor hiven ragaszkodott, Aulich
is azon szerencsétlen
is a' császáriak hatalmába került, 's october 6-án
forradalmi hadvezérek sorában volt, kik kötél általi halállal végeztettek
ki. Aulich átalában véve értelmes, bátor és szigorú katona, 's tiszta
jellem férfiú volt. Tábornoki egyenruhája ez igénytelen hadvezérnek a
rajlegegyszerbb honvédátillából állt, minden pléhgallér nélkül.
alól

:

,

—

1

zolt arczképe jól

van

találva.

—
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herczeg. E' czimet viseli Lajos Fülöp franczia királynak negyedik fia Henrik, ki szül. 1822. jan. 16-ikán. A' beduinek, nevezetesen
a' puszták villáma , Abd-el-Kader ellen viselt harczbani vitéz részvéte
által lett híressé. Fegyvert fogván franczia hazája érdeke- 's dicsségeért,
egy közkatona fáradalmait és szenvedéseit türé el a' folytonos hadvise,

1843-ban május 14-kén meghallván, hogy Abd-el-Kader mozgó
tábora (Smalah) melylynek védelme alatt vala családja 's kincse is, egy
völgyben tanyáz a Tagúin forrás mellett 1300 gyalog 's 600 lovas katonával felkerekedett annak megtámadására. Gyalogságát huszonöt órai
fárasztó hadmenet után kénytelen volt a' vizetlen pusztában hátrahagyni,
's a' beduintábort csak 500 bágyadt lovassal érte el. Azonban bátran
megtámadván, két órai harcz után legyzte a' meglepetteket, 's 3600
foglyot, 4 zászlót 's álgyut, igen sok martalékot 's Abd-el-Kader egész
1844. tavaszán Dschebel Aureb függetkincsét vitte magával viszsza.
len Kabyl-törzs meghódoltatására indulván ki, hoszszas razziák után,
elérte és szuronynyal vette be az ellenségnek magasan fekv Meschunesch
nev ers várat. Azonban a puszták lakosai ezért meg nem hódoltak st
viszszamentében folyvást háborgatták. A' további vállalatokat ez oldalról
meggátlá Abd-el-Kader rögtön megjelenése maroccói segédcsapatokkal.
Abd-el-Kader)
1847. nyarán a' fogolylyá tett Abd-el-Kader (lásd
Aumale herczegnek adta át utolsó lovát hódolata jeléül mieltt Franlésben.

,

—

,

:

,

,

cziaországba vitetnék. Az 1848-iki februári forradalom Aumale herczeget
is, atyjával Lajos Fülöppel, 's egész családával együtt földönfutóvá
B.
tévé.
!5
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Auróra. (Magyar szép irodalmi almanach). Az e században teljesebb
virágzásnak indult magyar szépirodalom egén alig mutatkozott nevezetesebb tünemény a' derék Kisfaludy Károly által megindított Auróra cziniü szépirodalmi zsebkönyvnél, melyly

mint a' rózsás korány képviselje,
árasztá el nemzeti irodalmunknak azeltt süni
fellegekkel borított láthatárát. Kisfaludy K. e' vállalatát 1822-ben inditá
valódi

hajnalfénynyel

meg, midn nemzeti nyelvünk még távol állott a' mveltség és kifejlettBég azon tokától, melyly jelenleg sajátja, midn még a' valódi hivatással
biró magyar irók száma igen csekély volt, 's küls kiállítás tekintetében
is igen sok akadálylyal kellett küzdeni. Azonban a' lánglelkü Kisfaludy K.
egyike volt a' legvállalkozóbb és tevékenyebb magyar Íróknak, ki a' leg-

nagyobb nehézségekkel

is férfiasan
megküzdött, 's az akkori mostoha
körülményeket tekintve, bámulandó erély- és sikerrel tudá a' szellemi
erket fölébreszteni és egyesíteni, a* mint ezt mindjárt az Auróra els
kötetének szerkesztése 's kiállítása által is fényesen bebizonvitá. Ez ugyan
az ujabbkori szépirodalmi almanachok fényzésig vitt diszes külsejével
nem állhatja ki a' versenyt, de az idben Trattner János Tamás által
eszközltt nyomatása már eléggé csinos volt, 's bécsi mvészek és aezélmetszk által készített eredeti képei a' kényes izlést is kielégitheték. Ez
els kötet stylje átalán véve még igen darabos, áradozó de miután az
akkori legjelesebb irók majdnem valamenvnyien közremunkáltak abban,
tartalma az öszpontositott erk 's az ügyes szerkesztés által anynyira
érdekessé, változatossá tétetett, hogy e' nemben ilylv jeles
azeltt még
soha nem tnt fel nálunk. Ennek tulajdonitható az, miszerint Kisfaludy
K. Aurórája mindjárt kezdetben meleg részvéttel fogadtatott, mi
vál;

m

t

lalata folytatására és fokonkénti javítására buzditá,

ugy hogy az évrl

évre tökélyesbülvén, mint tekintélyre vergdött irodalmi vállalat sok
ideig fentartá magát, a' magyar olvasó világnak, különösen a' szép nemnek legkedvesebb olvasmányává lett, 's igy iradalmunk nemzetiségünk,
's átalán véve a' magyar mveltség és közszellem kifejtésének egyik leghatékonyabb emeltyje volt. Es ezen Auróra maga az alapító nevére is
örök fényt derített, és még mai napig is legszebb világban tünteti föl a'
,

magyar

irók szellemi erejét.

Kisfaludy K. Aurórájának els kötetét szépirodalmi mveikkel, magán
a' termékeny szerkesztn kivül a' többi közt e' következ irók gazdaglták Kulcsár István, gróf Majláth János. Kisfaludy Sándor, Szemére Pál,
Kazinczy, Szentmiklósi, Döbrentei, gróf Teleky Ferencz, Töltényt, Kölesei,
Thaisz, Vithóvics, gróf Dessewffy József, Helmeczy, Horváth Endre, Vay
Ábrahám, gróf Teleki József, Dukai Takács Judit, Fáy András, Schedius,
Horvát István, Kis János. Milvly szép és tiszteletreméltó koszorúja a' legjobb nev magvar Íróknak! Az els kötet Carolina Augusta, austriai császárné *s Magyarország királynéja arczképével jelent meg, 's e' felsi
hölgynek volt ajánlva. A' Scharmer által jellemzleg rajzolt és Blasohke
által aczélba metszett képek közt legjelesebbnek nevezhet az, nu-l\l\ a'
töröktl Üldözött Dobozyl és nejét, *s Árpádot Pannon hegyén, tönteti
föl. Ugyanitt Füred és
Tihany tájképei is csinos metszetek. A.' kötet
végén 3 magyar zenemfl hangjegyei mellékelvék Fáy Lászlótól, Kisfaludy
Sándortól és Schreiber Károlytól.
A' második évi Lurórábs a' neve
:
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zettirók ismét majd mind dolgozának, a' következ ujabbak is hozzájárulván munkáikkal, mint Guzmics Izidor, Makáry, Kovacsóczy, Bajza,
Ponori Török, Szeder Fábián, Schedel, gróf Bádai Gedeon 'stb. E' kötet
:

aczélmetszetei ugyancsak az érintett mvészektl Auróra istenn allegóJózsef nádor symbolicus arczképét, továbbá Kisfaludy Sándor

riái és

közkedvességü hajdonkori regéibl néhány megható jelenetet tükröznek
viszsza. E' kötethez is, melyly az akkori nádor neje Mária Dorottya fherczegnének volt ajánlva, két eredeti magyar hangszerzemény mellékeltetett Kisfaludy Sándor- és Spech Jánostól. Az 1824-iki Auróra ujabb
Íróinak száma a' többi közt Berzsenyi, Verseghy, Czuczor, Edei Illyés
Pál, 's Vörösmarty jó hangzású neveivel szap orodott. Itt a' bécsi mvész,

Axman

allegóriái aczélmetszetei gyönyörek, ugy szinte Clarot által rajBlaschke és Langer által, Kisfaludi Károly, Sándor és Czuczor
müveihez metszett magyar történeti képek is igen jók. A' budai egyetemi
nyomtatás is szebb mint az els köteté. E' 3-ik kötet Ürményi József
akkori országbíró hitvese Komjáthy Anna csill. ker. dámának volt
ajánlva. Az 1825-iki Aurórában feltnbb uj Íróval nem találkozunk,
's átalánvéve e' kötet nem olyly tartalmas mint az elbbiek, st még a'
nagyobbára Schnorr által rajzolt és Langer által aczélba metszett képek
is sokkal gyöngébbek az elbbieknél,
egyedül a' bekötés, a' diszesen
nyomott boríték és az irók nyelvezete csinosabb. E' kötethez is, melyly
gróf Gyulay Ignácz nejének van ajánlva, mellékelvék magyar hangjegyek. Az 1826-iki Aurórában Kisfaludy Károly én kivül legsrbben
találkozunk Bajza, Vörösmarty és Szenvei neveivel. Itt Hoffmann aczélmetszetei csinosak, de a' magyar történeti rajzok, kivéve a' „László Cserhalmon" czimüt, gyöngék. E' kötet gróf Brunszvik József volt orszáo-biró neje, Majthényi Anna csill. ker. dámának van ajánlva. Az 1827-iki
folyamot, Bajza, Vörösmarty, Kölcsey, Kisfaludy Sándor mvei és Schwind
rajzai, különösen a' „Hazai szeretet" czim allegóriái kép és a' Tündér
völgy, emelik leginkább. E' kötet gróf Cziráky Antal, akkori tárnokmester neje-, gróf Batthyány Mária csill. ker. dámának van ajánlva. Az
1828-iki Aurórában nem tnnek föl uj nevek, hanem a' régibb ismert
íróktól annál több jó dolgozat. Clarot és Hoffmann, Vörösmarty Zalán
futásához ügyekeztek e' kötetben képeket adni hanem tökéletlen felfogással, bár meglehets technikai kivitellel tevék azt. E' kötet Végh
István, akkori koronar hitvese, gróf Almássy Amália csill. ker. dámának
van ajánlva. Az 1829-iki folyamban uj irói névvel találkozunk, Trattner Károlyéval, ki itt igen ügyesen irt novellával mutatá be magát.
Érdekes lesz tudnia az olvasónak, miként ugyanezen Trattner, most már
ezredes a' geniecorpsnál, tavai, midn Windischgrátz hercz. Buda-pestet
megszállotta, a' hadi vizsgáló bizottmány elnöke volt, 's humánus bánásmódjával mindenkit lekötelezett. E' kötetben, melyly gróf Pálfi Fidél,
akkori ftárnok neje- gróf Dri Ernesztina cs. ker. dámának van ajánlva, az elbbieknél sokkal jobb képek láthatók Ender rajza után. Az
1830-iki folyamban ismerkedett meg elször a' magyar szépiralom-kedvel közönség egyik legügyesebb beszélyirónk-, Kovács Pállal, 's itt egy
magyar rajzoló-, Melegtl néhány csinos nemz. történeti kép látható. E'
kötet gróf Széchenyi Pál neje- gróf Zichy Ferraris Emilia cs. ker. dámá15 *
zolt, 's

,

,

,
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nak van ajánlva. Az 1831-iki folyam volt az utósó, most már a' tizedik évi, melyly a' fáradhatlan Kisfaludy Károly által szerkesztetett, de
nem egészen, mert közbejött betegsége 's az egész hazát fájdalommal
eltöltött halála miatt egy részben már az üdvezültnek egyik legkedveltebb barátja, Bajza József, szerkeszté azt. Ezen kötetet, melylyben báró
Wesselényi Miklóstól is két dolgozat áll, 's melyly Majláth György, akkori
personális neje-,Uzovies Karolinának van ajánlva, Toldy Ferencinek csinos szerkezet végszava zára be, melylyben figyehnezteté az olvasókat,
miszerint az elhunyt költ barátai az Aurórát továbbra is egybevetett
vállakkal folytatandják, 's szerkesztül Bajzát választák, mint kinek a'
boldogult e' provinciát régen szánta. Es Bajza a' következett 1832-ik
évben csakugyan folytatá a' Kisfaludy K. által alapított Aurórát, ugyanazon irók közremunkálásával, kik az elbbi években legjobb dolgozatokkal gyámoliták azt. Az almanach külsleg is olylyforma volt , mint az
elbbiek, a' magyar eredeti képek rajzolói, metszi is ugyanazok, a'
még a' dedicatió is
kiadók, Trattner és Károlyi is a' régiek valának
folytattatott annak rendé szerint. E' kötet grófKeglevich Gábor, akkori
koronar hitvese-, gróf Sándor Matildnak ajánltatván. Az 1833-iki
folyam szinte sokban hasonlitott az elbbiekhez. Itt azonban nem mellzhetjük Bajzának azon érdemét, miszerint a' munkák megválasztásában
kellkép szigorú volt, 's a' csinos és szabatos nyelvet hozá be fkép az
Aurórába, valamint az is jó tapintatát tanusitá, hogy almanachjai els
képéül mindig valami nevezetes hazafi vagy kitn iró aczélba metszett
arczképét adá. így az elbbi kötetben Kohári István, ebben pedig Fáy
András arczképe jelent meg, 's ez utóbbi gróf Elcz Imre, akkori szerem,

megyei fispán

Az 1834-ik év

neje-, gróf

Somogyi Mária

csill.

ker.

dámának van

ajánlva.

nevezetes fordulati pont vala az Aurórára nézve. Ez
évben egyszerre két Auróra tnt fel a' magyar irodalom egén, egyik
ismét Bajza, a' másik Szemere Pál szerkesztése mellett. E' ketts irodalmi hajnalhasadás valódi oka: Bajzának az Auróra eddigi kiadója, Károlyi
István nyomdárrali öszszeütközésén alapult. Bajza ugyanis, mint az
Almanach jogos tulajdonosa, a' Trattner-Károlyi nyomdát elhagyá, 's
ifjabb Kilián György segélyével adá ki a' Kisfaludy Károly által alapított, 's reá mintegy szellemi örökségül szállt Aurórát. E' miatt Károlyi
István ügyvéde, a' tudós Horvát István, nagy zajt ütött, 's a' hires auróraperben kíméletlenül megtámadá Bajzát, kétségbe vonva ennek jogát
az Auróra kiadásához. Azonban Bajza nem maradt adós a' felelettel, 's
az 1834-iki Kritikai lapokban napnál világosabban bebizonyitá, miként
a' bitorló nem , 's a' két Auróra közül a' pseudo-Auróra Szemere Pálé.
Ez irodalmi vita, tisztába hozván némelyly, a' magyaroknál eddig még
ismeretlen 's homályban rejtezett kérdéseket az irói tulajdon iránt.
nagyobb fontossággal bír, mint egyelre gondolnók. A' két Auróra megjelenése pedig mind küls mind bels kiállítás tekintetében csak jótékony versenyt idézett elo* miután Bajza és Kilián olyly ízletesen, olyh
meglep csínnal és diszszel adták ki Aurórájukat, mint azeltt és ezután is még soha senki c' hazában. Trattner Károlyi nyomását és
papírját egyszerre a' legtisztább finom él bet ük 'a finom szép velinpapir
válta fel, Schwerdgeburth gyönyör aozélmetszetei szinte megtették a'
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magukét. A' czimlap mellett ell báró Wesselényi Miklós arczképe
pompázott, 's a' többi kép is mind eredeti 's érdekes hazai tárgyú vala,
's tartalmát Bajza, Bustari, (Kimoss), Csaba,
Csató Pál, Czuczor, Fáy
András, Gaal, Kovács Pál, Szabó József, Székács, Toldy Ferencz, Vajda,
Vörösmarty jeles müvei fölötte élvezetessé tevék. E' mellett a' Károlyi
és Szemere Aurórája semmi tekintetben nem állhatott meg, st amaz
anynyira túltett ezen mind külsleg mind belsleg, hogy Károlyinak
végre is viszsza kellett vonulnia a' versenytérrl 's az Auróra helyett
még egy két Hajnal czimü zsebkönyvet ada ki, melylybe leginkább a'
Bajza elleni irói párttöredék dolgozott. Az 1835-iki Auróra béltartalomra nézve szinte érdekes, papírja, betje hasonlag szép, ámde a' két
els képen kivül, (egy igen csinos allegóriái kép, és az akkor anynyira
's méltán ünnepelt gróf Széchenyi István arczképe), a' többi kevés becs,
idegen tárgyú utánnyomat. Az 1836-iki Aurórát az eddig még ismeretlen Erdélyi János gazdagitá uj és feltn lyrai müveivel
's átalában
a' legjobb belletristák közremunkálása mellett jeles tartalma volt. Képei,
Kölesei arczképét kivéve, mind külföldi utánnyomatok levén, igen kevés
részvétre találtak, egyébiránt az egész kiállítás finom Ízléssel volt rendezve. E' kötet, valamint a' következ is, senkinek sem volt dedicálva.
Az Auróra utósó évi folyama 1837-ben jelent meg Bajza, Csaba (Vörösmarty), Czuczor, Erdélyi János, Fáy András, Gaal, Holló (Vörösmarty),
Kovács Pál, Lukács Móricz, Makáry, Nagy Ignácz, Pintér Endre, Szenvey, Székács, Szontagh, Toldy, Tóth Lörincz, Vajda és Vörösmarty közremunkálása mellett, jobbnál jobb dolgozatokkal. A' képek vezérczikke,
az ünneplett nagy költ, Vörösmarty arczképe volt, a' többi is, mintha
az alapító Kisfaludy Károly nemzeties irányát akarta volna szent fényben viszszatükrözni, mind magyar történeti tárgy vala Csák Máté dics
korából. 'S ezzel be volt fejezve a' magyar szépirodalomra hajnalfényt
deritett Auróra pályafutása. És valóban a' nemzeti büszkeség túlbecsülése nélkül méltán el lehet mondani, miszerint a' Kisfaludy Károly által
alapított 's tiz évig dicsségesen fentartott Auróra a' magyar szépirodalom
jobb és szebb korszaka csarnokának alapját veté meg, st ezt félig föl is
épité, azonban a' tökéletes fölépítés nagy munkáját Bajza remekül végeza'

,

te be.
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V.

I.

1 60,000 ngysz. mértföldnyi terület, 's az ismert föld legkisebb és legtökéletlenebb részét
képezi, 's mig Afrika egészen száraz földi, ez egészen óceáni természettel
Új-Holland és
részei
bir, 's szakadozott szigetvilágnak nevezhet.
végtelen sok sziget. E' szigetek legújabb felfogás szerint, melyly a' földrészeket elemeik, életelvük, alkotó és éltet organismusuk után osztályozza,
bels és küls szigetsorra oszlanak, amazok magas és hegyes, ezek alacsony
szigetek, melyly éknek ismét egyes nevei következk Ujguinea, Ujseeland,

Austrália. Óceánia vagy Polinesia (szigetes világ)

F

:

:

Ujcaledonia
Ujhebrid Santacruz vagy Sarolta, Salamon, Louisiade,
Ujbritannia
Auckland- és Macquarie mindnyájan hoszszas alakúak;
Karolina, Cook, Barátságos Társaságos Mulgrave és Mendana szigetek
többnyire gömböly alakúak; a' soron meszszekivül feküsznek a' Sandwich
szigetek, vulkános természettel. Austrália természete sajátságos typusu 's
épen a' legkülönösebb és feltnbb képletekben mutatkozik, 's fkép állatvi,

,

,

,

,

,

,
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Legbizarrabb
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illyen például a'

ellentétesebb abnormis tüneményekkel különczfekete hattyú, fehér sas, szrös madarak, a'

madárorru ornithorynchos, a' csodás alkotású kanguru 'stb. Növényzete
néhol tulláinzó (üppig), másutt pedig sovány, élvezhetlen. Az európai
gyarmatosítás által azonban sok hasznos állat- és növényfaj honosíttatott
már meg e' világrészben. Különösen a' Barátságos szigeteket anynyi
bájjal és kellemmel áldá meg a' természet, hogy Austrália édenkertjeinek
méltán nevezhetk, hol a' gyönyör, pompás növényzet örökké virít,
a* virágok szünet nélkül nyílnak, az igen
magas kenyérfák folytonosan
virágzanak és gyümölcsöznek, *s a' kiapadhatlan források a' legjobb vízzel kínálkoznak. Tengerben lebeg kerteknek látszanak ezek távolból,
melylyekrl a' dús virágillat elre elhat a" közelg hajósok elé, 's melyis

lyeken a' lakosok is igen szívesek, nyájasak, barátkozók, ugy hogy ezen
tulajdonaiknál fogva nevezek el lakhelyeiket Barátságos szigeteknek.
E' világrész mintegy 3 millió lakót számit, mi aránylag Európa népességéhöz, fölötte csekély, ugy hogy itt csak 13
14 ember esik egy négysz.
mérföldre. A' lakók egy ötödrésze az Európából áttelepített Kaukazi
faj embereibl
áll, 's az slakók a' malayi néptörzshöz tartoznak, 's mint
ilylyenek ismét két fajt képeznek. Az austrálnégerek vagy pápuák feketeszinüek, kondor gyapjas hajúak, lapos széles orrnak, vastag ajkúak
levén, az afrikai szerecsenekhez hasonlítanak; hanem szellemi fejldöttség tekintetében minden ismert népfajnál alább állanak. Fölötte idomtalan
soványak, majd mind meztelen járnak, nyelvök igen fejletlen, tizig is
alig birnak számlálni, ipar- és földmiveléshez nem értenek, valódi vad
nép, melyly, a' fehérekkeli közlekedést egyátalában kerüli, 's az európai

—

—

simulni. Az idomosabb, szebb testalmalájok sokkal hajlandóbbak a' mveltségre, miért is a'
keresztyénség 's európai polgárosodás már sok helyen gyökeret vert
náluk; hanem kevés kitartóság van bennök, a' munkára hamar ráunnak,
's még köztük is sok a' vad és egészen
állati. Ezeknek már van némi
polgári életök, föhnivelésök, iparuk, kereskedésük.
Az austráliai száraz föld és szigetek politikai létele még csak most
indult fejldésnek, hanem mostani képe is anynyi jellemzetest, 's érdekest mutathat már fel, hogy alakulásában az európai gyarmatositási
rendszernek legszebb 's legáldásosabb gyümölcsei vehetk már észre.
Az austráliai gyarmatok története külsleg az amerikai gyarmatok, különösen Virginiának Angliátóli elszakadásával kezddik, hová a' 17-ik
század kezdetétl fogva a' bnösök számzettek; belsleg azonban Európa beteges állapotában alapszik, melylyet fél század óta egész életének
gyökeres reformja által megsemmiteni törekszik, 's miben Angolhon
minden nemzetet jó példával elz meg. .V nagy l'itt agyában fogamsioti
meg elször az eszme, elítélt vétkesek befogadására 's erkölcsi javítására egy külön gyarmatot alapítani, mihez Banks által Uj déli walesben
Botanybai környéke szemeltetett ki. L787-ik év májusában vritorláiotl
oda ,-r kormányzóvá kijelölt hajókapitány, Philipp, frankfurti nemet fia,
11 hajóból állt flottával, melylyek, a' kell tisztviselkön kívül, nintegn
200 tengeri katonával, 77(5 elítélttel és a' szükséges liohnikkel \olt;ik
rakva. Június 26-n 1788-ban veté meg Philipp, Suliiéi/ ráró* alapját,

mveltséghez legkevésbé sem akar
katú, és rézszin
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Ujdéliwales gyarmat középpontjául, (1. Sydney és Ujdéliwales)
hanem
egész erélyét és fáradhatlan tevékenységét vállalata megszilárdítása- és
fentartására kellett fordítania, mert az els években nem volt az egyéb,
mint egy nagyszer stílben épült fenyitház, roszul és költségesen rendezve és a' hazai kormány gondoskodását nélkülözve, A' gyarmatosok
leginkább kiszolgált katonákból, kalandorokból és büntetési idejöket
kitöltött bnösökbl állottak 's az igy alakult szabad lakosság természetesen semmi erkölcsi hasissal nem bírt; gátolá továbbá a' sikert egy "elhibázott rendszabály is. Ugyanis egy külön, csak a' gyarmat számára rendelt, Angonhonból ujonczozott uj déliwalesi ezredet állitottak fel, olyly
czélból, hogy ennek tagjai- lassankint gyarmatosokká alakuljanak át. A'
tiszti állomások nagyobbára ntelen, 's nem a' legszilárdabb erkölcsi
elvekkel biró embereknek adattak el, kik ersen öszszetartottak, és a'
kisszámú polgári tisztviselk ellenében elég kártékonyán olyly túlnyomó
tekintélyt vivtakki, miszerint az egész kereskedést csakhamar magukhoz
ragadták, a' szeszes italok árulását 's ezáltal a' részegeskedést elmozditák, 's igy különféleképen az erkölcstelenség rósz példájával mentek
elöl. Midn az ujdéliwalesi ezred 1791-ben megérkezett, Philipp hivataláról a' következ évben lemondott, helyébe 1795-ben Hunter kormányzó
lépett, ki a' szabad népesség szaporítása, és uj telepek alapitása által
érdemeket szerze magának, mert
alatta keletkezett Castlehill, Bankstown és Wtndsor, ki azonban a' tiszti testület kártékony befolyását nem
bírta elnyomni, 's ezért 1800-ban ismét viszszament Angolhonba. Hunter
utóda King volt nyers, heves és szenvedélyes férfiú, ki azonban igen
nagy barátja vala az uj telepitvények- és felfödözéseknek. Öt 1806-ban
Bligh követé, ki tüstént harczot indított a' tisztek ellen, hanem mint a'
Macarthur által vezetett pártütés áldozata csakhamar fogolyként kényszerült Angliába viszszatérni, ugy hogy csak az 1810-ben utána következett Macquarie kormányzása alatt nyomatott el a' tiszti testület befolyása. Macquarie 12 évi kormányzása átalán véve Ujdéliwales történetében fényes korszakot képez. Ekkor keletkeztek Liverpool és a' telepek
Emufordnál, Cocopasturenél, Appin-, Airds és Illawarában, Bathurst
;

,

,

bensejében(1815)ésazels gyarmatok Camden-, és Argylében; azonban
egy uj szakadást nem lehetett elnyomni, és ez az exclusionisták, azaz
önként letelepedett birtokosok és tisztviselk és az emancipationisták,
vagyis az elitéltek és azok maradékai két pártjának szakadása volt,
melyly társaséleti és politikai tekintetben a' gyarmatositás történetére
nyomatékos befolyással vala 's van jelenleg is. A' következett kormányzók Brisbane (1822) Bariing (1825), és Bourke (1831) alatt a' bevándorlások tetemesen növekedtek, és a' földmivelés is gyorsan emelkedék.
A' büntetési állomások nagyfontosságú felállítása a' legterheltebb bnösöket jobban elzárta, elkülönité, és a' gyarmatoknak szabadabb, erkölcsösebb elemet törekedett kölcsönözni. Még Ujdéliwalesnél is gyosabban
emelkedett föl azalatt a' szép hegyes sziget, Vandiemens-tartomány (lásd
ezt), egy sokat ígér, virágzó gyarmattá, hanem hasonlag egy puszta
bünöstelep alapján. A' többi gyarmatok Austráliában nem gonosztevk
gyarmataiból, hanem szabad telepitvényekbl keletkeztek. 1829-ben
Bariing kormányzó nagy akadályok legyzésével, hanem már önálló
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kóronázott sikerrel, a' száraz föld délnyugati részében
a' nyugataustráliai gyarmatnak, és Guilford, Freemantle
és /V/7// városoknak, melyly utóbbi a' kormányzó székhelye ln. Már 1833ban déli Austráliában a' Vmcent-öbölnél telepitvények tétettek *s egy évvel
ezután gyarmattá rendeztettek, melylynek tulajdonképi megalapítása
Adelaide fváros által 1837-ben következett be. Angliában a' gyarmatost á&j ügy átvételére részvényes társaság alakult, melyly a' földek eladásajogát olylv töltetei alatt kapta meg, miszerint a' nyert alapítványi
pénzt a' kormány által tett ellegezés törlesztésére és a' telepitvények
érdekében használja, továbbá, hogy a' gyarmat,
50,000 lakót nem
számit, közvetlenül a' királyi hatalom által igazgattassék, 's akkor aztán
kereskedés

alapját veté

által

meg

ng

A' kormányzó (1836-ban Hindmarschj minden viszálkodás megelzése végett, egyszersmind azon társaság bizottmányának is tisztviselje. A' földek eladása olyly gyorsan
haladt elre, hogy egy holdnak ára 1836. martius 1-jén már egy font
sterlingre ment föl és 1838 elején már 64, 358 hold fold volt eladva. 1836
és 1837-ben kivándorlóit németek és angolok épiték Adelaidet a' magukkal hozott szerszámok segélyével, faházakkal, melylyek ott állittattak öszsze, és 1839. már 3000 lakóval biró 500 házig terjesztették a' várost. Es most
már Adelaideben bank is van, melyly, mintha csak varázslat által idéztetett
volna el, tüstént bankjegyeket adott és váltókat bocsát ki Európába, Indiába, 'stb. 's két hírlap is jelen meg e' városban. Juhtenyésztése a' legnagyobb
virágzásra emelkedett, mert már 1838. 30,000 juhuk volt a' legnemesebb
fajból, 's most már ezen számot bizton lehet tizenkétszer anynyira tenni. Míg
Adelaide alapítása után egy évvel a' Spereröbölnél ismét egy uj város,
Port-Lincoln, keletkezett, a' iV//rro//torkolat délnyugati részén is, az úgynevezett Austrália feli xben Port-Philipp nev gyarmat alapittatot t, a'
gyorsan felvirágzott Melbourne fvárossal, Ujdéliwales közvetlen igazgatása alatt. Az Ejszakaustráliábani telepítés 1838-ban ismét megkísértetett ,miután 1829 ben kénytelenek voltak Dundas ersséget Meinllé
szigeten feladni. Az uj telep a' Koburg félszigeten fekszik, 's neve Vietoria, sürü erdség, 's tullámzó forróövi fák és hegyek által környezve,
melyly a' keletindiai archipelhezi fekvésénél fogva egykor nagy jelentségre fog vergdni.
Miután a' britt kormány 1840-ben czélirányosnak láta Ujseelandot is
hatalmába keríteni, most az európaiak különösen az angolok austráliai
gyarmatai, a' következ hat részre oszlanak, melylyek körülbell 20,000
négysz. m. földre terjednek 'e mintegy 140—150 ezer európai, leginkaU>
angol, scott és ir, lakót számlálnak. 1. Ujdéliwales, Sydney fvárossal; 2.
Vandiemens tartomány Bobart townnál; 3. Nyugatauetrália /V/7// fvárossal; 4. Déli austrália Adelaide fvárossal; 5. Éjszaki Austrália
Yietoria,
és 6. Ujseeland, Wellington fvárossal. Ezen gyarmatok élén kormányzók állanak, kik mellett törvényhozó ée végrehajtó tanács mködik. Még
ugyan nincsenek népválasztás által betöltött képviselházaik, ezl azonban nem sokára meg fogják nyerni. Az angol Kormány mindenekeltt
arról gondoskodik
hogy a' beligazgatáa legyen elrendezve 's a' jóllét
elmozdít**, 's ezáltal önálló élete ers és értelmes alapot nyerjen. Az
elsnek elmozdítását a' grófságokrai administrativ felosztás, (Ujdéliwaképviseleti alkotmányt fogjon nyerni.

;

,

,
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lesben 19, nyugati Austráliában 26 grófság és Vandiemens tartományban 9 kerület létezik), az utóbbiét pedig a' fóldeladásnak 1830 óta behozott rendszere hathatósan eszközli, melyly szerint a' földek árverés utján
adatnak el, 's deportált bnösök nem kaphatnak földet. Illymódon saját
földbirtokosok támadnak, alapítványok képföldjük érdekében
zdnek a' gyarmatosítás lehet pártolása tekintetébl 's a' birtoktalan
deportáltakból szolgák, munkások lesznek, kiknek hiánya eddig olyly
érezhet volt. Ha tekintetbe veszszük az austráliai gyarmatok fiatalságát, 's már eddig is magasra emelkedett állását, a' déli tenger ezen szigetvilága az európaiak számára a' legbiztosabb menhely gyanánt tnik
fel, hová veszély idejében elvonulhatnak mint szivesen fogadó enyhelybe,
melylynek óceáni frissében erejök még megifjodhatik.
A' vallás az austráliai gyarmatokban potestans és catholicus; ez utóbbit
az irlandiak tartják, kik Uj-déli-walesben olyly arányban állanak a'
protestánsokhoz, mint 7 3. hoz. Uralkodó egyház az angol episcopális, ez
van törvényesen elismerve 's kedvezésekben részesitve. Elén áll egy püs-

mköd

:

's
a'
a' csekély számú papok 's káplánok
missionarius-egyesület küldöttei Newcastle és Wellintonralleyben az
lakosok megtérítésére, kik azonban ekkorig csekély sikerrel mködtek.
Van ezenkívül kevés számú methodista, independens és zsidó is. A' lamelyly eltt végtelen
foglalkozása marhatenyésztés
kosok
nyilt a' kék hegyek túlhágása által ; fleg alkalmas Uj-Holland földe juhtenyésztésre; a' juhfaj ezen legelkön 's éghajlat alatt nemesedik, a'

pök Sidneyben. Alatta állanak

,

s

f

mez

,

gyapjú hoszszabb 's puhább lesz a' juhokra fordított tke 40 száztólit
kamatoz. Magyarországra nézve fontos, de nem igen kecsegtet kilátás,
hogy Anglia maholnap egész gyapjuszükségét Austráliából fedezheti. A'
tengeri átvitel elbb is csak anynyiba került, mint Lipcsébl (3 penny
egy fontra), most csak felényibe kerül. A' szarvasmarhacsordák, bivalyokhoz hasonlitván, bengáli eredetükre mutatnak; a' tehenek vadságuk
miatt kevés hasznot adnak, de a' sajt- és vajkészités most már mégis
nagyban zetik. A' lótenyésztés, mióta lóversenyek is tartatnak, tetemesen gyarapodott. A' földmüvelés elejénte igen tökéletlenül zetett, de
fleg Macquarie kormányzása alatt igen javult 's azóta folyvást halad.
1817 óta a' gyarmatok már magok fedezik gabonabeli szükségeiket. Ujdéli- Wales, hol gyakori medd szárazság jár, pótlékot nyer az áldott
Van Diemenföldrl. Kerti gyümölcsök közt legszebb 's különösen diszlik
az szi baraczk. A' dohány müvelés szinte elre megy, 's a' behozatalra
vetett vám által védetik. Üj-déli-wales éjszaki részében kisérletek tétettek pamuttal 's czukorral is. Nemes borveszszt Cunningham hozott be
1833-ban.
iparág e' gyarmatokban a' halászat is, különösen a' czethalfogás; mihelyt észrevétetett hogy a' czethalak nagy számmal látogatják az austráliai partokat, azonnal saját kereskedházak telepedtek le
csupán ezen üzlet kedveért. Sidney, Hobarttown és Launceston foglalkodnak fképen a' czethalászattal 's hajóikat e' czélból egész csendes tengeA' kereskedésekkorig csekély, de folyvást ersödik 's már
ren jártatják.
a' bevitel természetesen
is kétszer olylyan ers mint a' capi gyarmaté
még most nagyobb, mint a' kivitel. A' legújabban alapitott Adelaide kikötjében már 1837-ben 32 nagy tengeri gálya kötött ki. Kiviteli czikkek
;

,

F

,

—

;
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brök, akámert bányászat
nincs még Austráliában, kivévén némi kszéntelepeket Newcastle melCalcutta ad
lett. Anglián kiviil Indiával van kereskedési öszszeköttetés
rumot, Móritz-Sandwich- és Otahiti szigetek ezukrot, China teát, Rio
Janeiro dohányt, Uj-Seeland kendert. Egyes parti pontokat gzhajók
kötnek öszsze. Sydney már 1834-ben 94 hajóval birt. A' financziát illetleg a' jövedelmek folyvást növeked arányban múlják fölül a' kiadásomikhez még eladott földek ára
kat, 'a fleg beviteli vámokból állanak
a' deportál'a haszonbére járul. A' kiadások f ágait, t. i. katonatartást 's
Angliába

ezihéj

;

:

gyapjú (már 1835-ben 4"/„ mili

beviteli ozikkek

:

Iont), haluk, fa,

gyárm

mindenemü

'a

érez,

;

:

,

tak ra szükséges költségeket az angol

kormány

gyarmatok alkotmánya eleinte
még a' feltétlen megkegyelmezés is

's minden jog,
az ujdéliwalesi kormányzóra ruház-

A'

,

fedezi.

tisztán katonai

•

volt,

gyarmatok most egyenkint külön
a'
hatalom képviseli
's
kiknek oldala
mellett öt tagból álló végrehajtó tanács van (már 1823-tól fogva), melyly
a' közigazgatásban 's törvényjavaslatok készítésében segiti; van ezenkívül másik, 15 tagból álló, törvényhozó tanács (1828-tól), melyly a'
másik tanács -4 tagjából, 7
8 a' kormány által egész életükre kinevezett
tekintélyesebb gyarmatosból, 's néhány fbb tisztviselbl alakul öszsze.
Ez a' gyarmatok parlamentje, melylynek joga van törvényeket hozni 's
adót vetni, 's a' közpénzekrl intézkedni. Törvényei azonban csak ugy
érvényesek, ha a' kormányzó által helybenhagyattak 's a' ftörvényszéknél
belajstromoztattak, melylynek feladása, rködni, hogy az angol törvényekkel ellenkez végzések ne hozassanak. E' felett az anyaország kormányának feltétlen vétója van. Enynyit érhettek el ekkorig a' gyarmatosok
az angol parlamenthez intézett kérvényeikkel. Népképviseletre alapított
törvényhozó házat, a' többi angol gyarmatokbeli assembleek hasonlatosságára, nem nyerhettek még az anyaország nem tarja ket erre eléggé
éretteknek. A' közigazgatás bonyoltabb, mint más európán kivüli angol
birtokokban. Osztályokra van elkülönözve, meganynyi ministeriiunra.
Legfontosb tisztviselk a' gyarmati titkár, a' mérnök, a' kincstárnok 's
,.supreme court" melyly áll egy
a' fauditor. Legfbb törvényszék a'
fbiró- 's két ülnökbl és itél polgári 's büntet ügyekben. Büntet esküttszék alkalmaztatik, melyly elbb csak katonatisztekbl vala öszszeállitható, most azonban minden szabad lakos közöl választathatik. De a'
jelenetek, melylyek az esküttszékeknél elfordulnak, valódi satyrák e'
dics intézvényre, 's teljesen igazolják az angol kormány hoszszasb vonakodását, e' jogot az erkölcsiség alacsony fokán álló népességnek magadni.
Ezenkivül vannak gyarmati altörvényszékek, egy admiralitási törvényszék, circuitusok, 's koronaügyvédek mint Angliában ; legfbb felebbviteli biró pedig a' kormányzó. A' társadalmi elet Legfbb sebe e' gyarmatokban a' fenébb említett szakadás s öszszeférhetlenség ;t' szabad
beköltözitek 's tisztviselk (Exelusionisták) 08 a' felszabadult bnösök
'a ezek maradéki
(Emancipationiaták) közt; amazok t. í. megvetéssel
tekintik ezeket, mint erkölcsi mocsokkal bélyegzetteket 'a a' nép<
szegényebb részét. B' két párt közti szakadás és haragos feszültség leghe\ esbben mutatkozott 1820 és 1830 közt, midn a' politikai jogok ki\iva.

Ez

lassankint megváltozott,

kormányzóval birnak, kik

a' kir.

t

—

;

:

's

,
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ma

is folytonosan politikai körökben, társas
bölcsebb kormányzók ellentörekvéseinek
daczára. Az emancipationisták betolakodott bitorlóknak tekintik ellenfeleiket, ezek megvetik amazokat. Ezért az angol kormány megváltoztatta
mindazon rendeleteket, melylyek a' népesség egyik osztályát a' másiknál
minden szabad gyarmatost esküttszéki képességgel
alább helyezték
ruházott fel 'sat. de mind Inában. Ezen szomorú viszony életkérdés a'
státusra nézve melylynek szebb virágzására az exclusionisták szellemi
emancipatiója szükséges, hogy az emancipationisták irányában otthonról
hozott aristocratiai elfogultságukat levetkezzék 's az austráliai egészen
sajátságos életelemeket megismerjék. A' kormányzók közöl Macquarie
és Bourke inkább az emancipationistákhoz hajlottak, Brisbrane és Darling
pedig az aristocraticus-angol párthoz. Az emancipationisták többnyire
szegények, kis birtokosok, haszonbérlk, napszámosok, kiskalmárok, kéz-

vasáról volt kérdés, de tart

viszonyokban és lapokban,

a'

,

,

—

Az
hajósok, kivételkép mégis akadnak köztük dúsgazdagok is.
iskolák csak bölcsben vannak még. A' nevelési ügy haladását gátolja
a' lakosok elfogultsága 's az erkölcstelenség. Ujabban nevelési bizottmány
állíttatott fel különféle vallású papokból. Fiskola még nincs, de Sidney
két gymnásiummal bir. Magánnevel intézetek is vannak a' vagyonosbak
azonban Angliába vagy Indiába küldik gyermekeiket. A' szellemi törekvések általában, mint az iskolaügy, a' státus rövid fenállása 's az anyagi
durvább érdekek túlsúlya mellett, esak gyermekpólyában vannak ez

mvesek,

;

A' hírlapok száma aránytalanul nagy (Sidneyben már egy
évtized eltt 8, Hobarttownban 9, Launcestonban 2 lap volt) de bels
becsük csekély 's hetenkint csak kétszer jelennek meg. Sidneyben 1836ban kezddött a' Reformer, ellenzéki journál, melylynek évnegyedi elfizetési ára csak negyedfél shilling (1 ftr. 45 kr. p.p.) 's melyly a' legjobb
czikk írójának félévenkint 5 arany érték díjpénzt ad. Leghevesb ellenzéki
lapok az Australian és a' Monitor ; a' kormánynak saját hív. lapja van.
Az irodalom, e' lapokon kívül, fleg népszer gyakorlati 's vallásos könyuj világban.

röpiratokból áll ujabban regény és költemények is
meg. Paramattában Brisbrane kormányzó csillagvizsgáló intézetet alapított, Sydneyben pedig van könyvtár, múzeum és füvészkert,

vekbl

és politikai

;

jelentek

valamint színház is.
Enynyi jelben mutatkozó gyors felvirágzás vakító külszine alatt azonban szomorú erkölcsi rothadtság lappang az uj világban. Már egyéb státusokban is, melylyek elbb gyarmatok voltak, európai emberre nézve
undorító alakban tnik fel az anyagi érdekek túlsúlya a' szellemi 's erkölcsi érdekek felett, anynyival inkább itt, hol a' népesség a' leirt elemekbl
van öszszetéve. Pénz mindennek rugója 's lelke; legnagyobb biztosság
mellett is 10
12 száztólit kamatoz, magok a' takarékpénztárak 7 per-

—

rút fösvénység, kapzsiság, csalás általi meggazdagodás
gyakori jelenet. Bizonyos Terro
ki Botanybai Rothschildének hivatott,
lúdlopásért transportáltatott Ujdéliwalesbe, ott pálinkaboltot és zálogra
kölcsönz intézetet nyitott 's a' legalacsonyabb módokon 60 70000 font

centet fizetnek

;

,

sterlingnyi évi jövedelemhez tudott jutni.

F bn

—

itt

a'

lopás, csalás,

's

hamis eskü, kezet fogva a' részegességgel mire alkalmat nyújt a' sok
csapszék. Sehol sem isznak aránylag olyly sok szeszes italt. 1828-ban
,
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n fogyasztás 268,320 gallonra ment 30,000 felntt ember mellett, miszeí> gallon jut, holott Nagybrittanniában, hol szinte sokat
isznak, csak 1%. A' korcsmák tulajdonosai egyszersmind többnyire orgazdák. Mae Arthur munkája (New-South-Wales , London 1837) 's legújabb
tapasztalat szerint a' büntettek száma anynyira szaporodik, hogy meg
rint egyszemélyire

1810-tl 1818-ig csak 375 ember közöl volt egy elitéit, 1831— 35-ig már
119 közöl akadt egy criminalista, ide nem értve az apróbb kihágásokat.
Másik oka a' bnöknek a' nemek aránytalansága, sokkal több levén a'
deportált férfiak, mint aszszonyok száma. Az arány ugy áll, mint 1
3hoz. Természetes, hogy a' nemi bnök igen gyakoriak, 's ezen roszul
segit az angol kormány gondoskodása, melyly Angliából egész hajóteher
:

erkölcstelen lányokat szállíttat a' gyarmatba. Az uj státusnak ilyly szomorú erkölcsi állapota sok becsületes gyarmatost elriasztott már a'

különben szép földrl, melylyrl Mackintosh azt jövendöli, hogy elbb
utóbb kalóz-státus lesz, tengeri rablók országa E' sötét kilátás azt teszi
szükségessé, hogy a' kormány még hoszszasb ideig a' szigorúság utján
járjon, 's inkább katonai, mint szabad institutiók szerint kormányozzon.
.

—

V. és T.

Austria, Austriai 1. osztrák.
Authenrieth I. János Herm. Férd. szül. Stuttgartban oct. 20. 1772.
Nagy hajlammal bírván az orvosi 's természettudományokra, már 20 éves
korában orvostudorrá lett. Olaszországi 's pensylvániai útjából viszszatérvén, Stuttgartban udvari orvos
az állatkert igazgatója
's nemsokára
ezután az orvosi tanulmányok rendes tanárává lett Tübingában az ottani
egyetemnél kórodat alapított, 's azt egész 1841-ig vezette is 1812-ben
a' würtembergi polgári érdempénzzel ékesittetett, mely Ívhez 1818-ban a'
würtemb. koronarend is járult. 1822. cancellárrá lett az egyetemnél. Meghalt 1835-ben. Számos iratai közt kitn
„Handbuch clrr empirisclten
Physiologie u (3 köt. Tübinga 1802.) Aet'l-lel társaságban adta ki az
„Archit) ftír Physiologie" folyóiratot.
II. Hennann Fridrik az elbbeni
fia, született Tübingában, 1821-ben orvostudorrá lett/s Angolhonban tett
utazása után Tübingába telepedett. 1826-ban a' gyógytudománvrendkivüli
tanárává lett 's atyja felolvasásait átvevé. Nevezetes munkája: „Disouisitio
quaestionis academicac de diserimine sexuali jam in seminibus plantanun
dioicarum apparente (Tübing 1821. 2 réztáblával.) Ezenkhül említést
érdemelnek számos munkái közöl ,,Übersicht der volkskrankheiten in
Gross-Brittannien" (Tübing 1833.) „Über das Gil't der Fisohe mit vergleichender Berücksichtigung des Giftes von Muschcln 's a' t. so -vvie
die sogenannten mechaníschen Gifte" (Tübing. 1833.
8.) 'sat.
B.
Autonómia, legszélesebb értelemben szabadsággal egyértelm; politikai 's jogi értelemben alatta az álladalom és különböz alkatrészei 's
hozzátartozóinak öntörvényhozáson és végrehajtáson nyugvó szabadságát
értik ; hanem az álladalmi függetlenség kifejezésére inkább a' souverainitás szó szolgál, ugy hogy az autonómia saját körét az álladalomnak
,

,

;

;

:

—

:

,

—

alárendelt

csak

—

viszonlagosan önálló részeit illet önállóság és
's az autonómia f nemei
a' községeknek, mint az
álladalom alapjának és politikai alkatrészeinek, továbbá, álladalmi egyesületben az egyes egyesült állwlatmak
régre az egylmz-ak autonómiája.
és

ontörvenyhozas

teszi

,

:

,
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Mivel az álladalom nem holt gépezet, hanem életmüszeres szerkezet,
melylyben minden egyes részt, mint tagot, bizonyos önélet, alárendelt önállóság illet, az álladalomban az egyes községek, községi alakzatok és tarto-

mányok

bizonyos önállósággal kell, hogy bírjanak, hogy minden tag önfenmködvén, a' többinek is dolgozzék fentartásán 's életkörét kitöltse. 'S mivel az álladalom által elismert községek és tartományok nem
csupán erkölcsi magán személyek, hanem az álladalom tagjai és életmszerei, 's ennélfogva közjellemmel birnak, természetszerleg autonómiájuk nem
lehet csupán a' magánjog körére szorítva, hanem magában kell foglalnia
természetesen a' középponti kormány ffelügyelése alatt alárendelt mótartásán

don az álladalmi hatalom functioit

is.

Hogy tehát a' községek magok vagy önválasztotta elöljárók által rendezzék és kezeljék vagyonukat, nem csak nem valami rendkívüli dolog,
hanem, a' község a' közéletnek egyik, bár az álladalomnak alárendelt,
alakja levén,
mindazon közjog illeti, melyly az egész ország egysége's erejével megférhet, 's a' helyhatósági jog fogalma
nincs a' községi
vagyon kezelése 's községi pénzügy rendezése jogára szoritva, hanem
helyhatósági jog tárgya lehet a' közhatalomnak minden joga, melylyet
a' község is képes gyakorolni, 's melyly az álladalom léte 's egységes
hatalmával megfér. A' községi czél az álladalmi czélnak minden alkat-

t

részeit magában foglalja, 's az álladami élet legfontosabb viszonyai a'
községélet körében feltalálhatók rendrség, pénzügy, oktatás- és egyházügy, adóügy. 'S a' mint sok község kezében tartja helybeli czélokra
a' helybeli rendrséget és adóügyet, épen ugy felruháztathatnak álladalmi felügyelés alatt 's az álladalmi czél és törvények kisebbsége nélküli,
helyhatósági törvényhozási joggal (statútumok jogával) st törvénykezési joggal is, menynyiben erre kell móddal birnak.
:

így nálunk a' helyhatóságok a' magánjognak csaknem minden tárgya
körül birtak statútumok jogával, 's egy csomó szokásos törvény, statútum 's községi rend keletkezett, melylyek a' fejedelemtl, az álladalmi
hatalomtól részint világosan meg voltak ersítve részint hallgatagul el
voltak ismerve. 'S a' városok is külön törvényhatósággal birtak, st az
,

autonómia ékkövének ez

tartatott.

Már

az álladalom politikai alkatrészeinek autonómiája, alapjában 's
fvonásaiban tekintve, nem egyéb, mint az úgynevezett helyhatósági
igazgatás rendszere. Ez ellentéte a' nép és álladalmi egyes alkatrészek
minden sajátságos önállóságát, minden természetes és históriai különbsé-

geket megsemmisít egyenlsítésnek elhárítja a' minden nagyobb álladalomban az egész ereje 's egysége fentartására megkívántató központosítás
hátrányait, 's legbiztosabban ellenhat az álladalmat polgár-atomokra felbontó elvont egyenlségi és szabadsági elveknek és elméleteknek. Ugy,
a' helyett, hogy kizárólag egyetlen rajtok kívül fekv ernek engedelmeskednének az egyes részek, önállólag hatnak együtt a' közczélra, 's ennélfogva a' községi és tartományi autonómia az igazi politikai szabadságnak
lényeges alkatrésze. Hol a' községi, megyei, tartományi autonómia hiányzik, a' legszélesebb alapú egyéni szabadság mellett a' központosítás épen
olyly nyügzvé válhatik, minta' korlátlan despotismus. így Francziaor;
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szagban az egyeseknek minden szabadsága 's egyenlsége mellett a' túlságos központosítás által elteremtett egyetlen fváros olyly kényuraságot gyakorol, melyly a' nép különféle sajátságos csoportozatainak minden helybéli *s tartományi életét megölte, vagy megölni iránylik, az igazgatásban az igazi életelvet, t. i. az alárendelt életmszerek saját mködését kiöli, 's ha a' tartományi élet jövendre újra szabadabbá nem
fejldhetik, az ország minden erejét fölemészteni fenyegeti.
A' községi és tartományi autonómia nagy elnye azonban nemcsak abból
áll, hogy a' szabadságnak kedvezbb, a' köz szellemet ébreszti és táplálja
és a' tevékenységet jobban elmozdítja mint a' központosítás, hanem abból
határokon túl nem zetik, nemcsak legczélszerübb,
is, hogy ha kell
hanem sokszor az egyedül czélszerü igazgatási rendszer mert ki a' dolgokat közelrl szemléli, saját tapasztalása- és nézeteibl ítél, többnyire
mindent jobban képes gyorsabban 's olcsóbban elrendezni 's elintézni,
mint ki helybeli 's egyéni viszonyok közvetlen ismerete nélkül csak távolból kormányoz.
Azonban átalában meg nem határozható, menynyíre kiterjesztend az
egyes községek 's más helyhatóságoknak, valamint a' tartományoknak
megadható politikai jogok köre. Önként értetik, hogy a' részek önállósága által nem szabad az álladalom egységének 's erejének szenvedni vagy
megsemmisittetni de azon jogok 's mködések, melylyeket a' községek
és tartományok épen olyly jól vagy még jobban elintézhetnek, mint maga
:

:

menynyire terjedjenek, adott viszonyoktól, a' népjellem
históriai fejldés menetétl, és különösen a' politikai éretség és belátás fokától függ, 's világos, hogy nagy és tetemes értelmiséget
's anyagi eszközöket magában foglaló város nagyobb mértékben feljogosítható, mint a' faluközségek
egész tartományoknak több 's nagyobb
jogok megadhatók, mint egyes tartományi városkáknak.
az álladalom,
sajátságától,

a'

;

Az

böz

organicus

alárendelt

álladalmi

alakzatok

autonómiájától külön-

magános személyek vagy egyes álladalmi polgárok autonómiája. Ez már fogalma szerint a' magánjog körére van szoritva minden
mert ha nem is
a' közhatalom jogkörébe vágó jogositvány kizárásával
anomália, midn községek és tartományok törvényhatósággal, rendri
a'

,

,

hatalommal és helybeli törvényhozással bírnak, de igenis az volna,
ha ilylyen jogosítványok magánosokat birtokukkal járó tulajdonjog
gyanánt illetnének. A' személyi autonómia sajátságos tárgya birtok
azaz
's
és tulajdon
legközönségesebb alakja a' szokásos törvény
olylyan törvények
melylyek nem a' törvényhozó* álladalmi hatalomtól
hanem a' nép és népitélszékek közönséges és egyforma
származnak
joggyakorlatában 's a' nép közvetlen jogi öntudatában gyökereznek,
'S az tapasztalati tény, hogy minden álladalomban a' lénálló és törvényes ervel biró jogszabályok jó része nem a' törvényhozó világosan
kifejezett akaratának köszöni létét
hanem szokás utján lépeti áTetbe.
Hanem az ujabb korban az elvszerü, rendszeres és codificálo törvényhozás elfogadásával a' magánszemélyek ezen autonómiája mindinkább
megszüntettetett, 's a' magánjogi törvényhozást egésx kiterjedésében
többnyire mindenütt az álladalmi hatalom vette kezébe ; 'a a szokásos
törvény helyét mindenütt úgynevezett iroti törvény foglalja el.
,

,

,

,

,

1
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Az egyház autonómiájáról csak ott lehet szó, hol az egyház vagy tisztán magántársulatnak, vagy önálló, az álladalom mellett fenálló 's ezzel
egybe nem es intézetnek tekintetik, mint azt az egyháznak az embernek
legbensbb lényegére ható fontossága megkívánja. Az egyházat csak
magán társulatnak vagy magán intézetnek nézni ellenkezik a' vallásos
egyházi élet egyetemies jellemével, 's kiválta' keresztyénségnek világot
's az egész emberiséget felölel természetével.
'S mivel az álladalom különösen az emberiségnek és népeknek küls,
az egyház pedig bels, erkölcsi és vallásos életét ábrázolja, különbözik
ugyan egymástól az álladalom és egyház de mivel a' bels szellemi élet
becsben és méltóságban a' küls álladalmi életnél épen nem áll hátrább,
az egyház sem lehet átalában az álladalomnak alárendelve. 'S ezen alapul
az egyház igénye autonómiára mivel pedig az egyház, mint a' népek st
az egész emberiség szellemi öszszes életének orgánuma nem vonható valamelyly magán társulat mértékére, méltán igényel másnem magasabb
autonómiát, mint milylyen csupa magán társulatokat illet, melylyek mindig függésben állanak az álladalmi hatalomtól, 's ennek alá vannak
;

;

rendelve.

De miben

áll az egyháznak ezen autonómiája, melyly ma már legalább
majd minden álladalomban el van ismerve, 's a' keresztyén egyháznak álladalmi szerzdésekben, alkotmányokban biztosítva? Azt mondják mind a' kett határozzon és hajtsa végre, mi t illeti, 's mire természete- 's szerkezeténél fogna fel van jogositva; mind a' kett tisztelje egy-

elvileg

:

mást, mint külön emberiségi czélok megvalósítására fenálló intézetet, de
felügyelni, hogy a' másik az ökörébe be ne vágjon, hanem saját körében mindkett kövesse útját függetlenül 's valóban
e' szabály követésével minden vita el volna szüntetve, ha az álladalom és
egyház anynyira külön mködési téren mozogna, hogy a' természetes
határok megtartása által minden öszszeütközés elkerülhet lenne, ha a'
világi és egyházi közötti elválasztó vonal olyly tisztán kijelelhet lenne,
hogy kölcsönösön sehol egybe ne vágjon mezejök.
Igaz, hogy az egyház saját és elidegeníthetetlen köre a' hit és isteni
tisztelet, egyházi fegyelem és hierarchia
az álladalomé a' jog megvalósítása. De az álladalom körébe sok más egyéb is tartozik, 's az egyház
is, mihelyt a' dogma körébl kilép, hogy azt tan, isteni tisztelet és formaszerinti törvények által életbe léptesse és külsleg is megvalósitsa, olyly
térre áll, hol az álladalmi érdekekkel találkozik, hol a' polgári élet is
mozog 's hol ennélfogva a' czélok és érdekek öszszeütközése igenis
lehet. Az egyháznak sok törvénye és intézete, mint az egyházi fegyelem
és büntetésekrl, házasságról, az ifjúság vallásos nevelésérl szóló törvények, a' papi ntlenség és zárdák intézetei mélyen bevágnak a' polgári viszonyokba.
De másfell nem csekélyebb befolyással van az álladalmi törvényhozás
az egyház virágzására és foganatosságára, 's elég legyen említni az egyház jogi állapotját, az álladalomhozi viszonyait, a' közoktatást és iskolákat, esküt és házasságot szegények felsegélését és jótékony alapítványokat szabályozó törvényeket ; 's az egyháznak szüksége van védeszközre olyly álladalmi törvények ellen, melylyek az egyháznak álladalom-

mind a' kettnek van joga

:

:

,

,
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hozi viszonyait az egyház kárára rendeznék, vagy az egyházi életet megnyomoritnákf az erkölcsiséget veszélyeztetnék, a' keresztyénség szellemével ellenkeznének, 'a a' nép jellemét megroszabbithatnák.
Egyház és álladalom nem ugy különbözik 's van elválasztva egymástól,

mint bels és küls; mert bár az egyház kiváltképen az ember belsjére
bels eszközök által hat, mégis épen ugy, mint az álladalom valami küls
,

mköd

egyszersmind és küleszközökkel
az álladalom tagjai egyszersmind az egyháznak tagjai, 's ha e' közösség mellett, a' polgári és
egyházi mködés közös terének nagy kiterjedése 's a' mindenütt felmerülhet öszszeütközés mellett nem akarjuk, hogy az egyházi autonómia a'
most 3okkal hatalmasabb álladalmi hatalomtól elnyomassék és elnyelessék, mindkettnek autonómiája egyenl vagy kölcsönösön korlátolt,
is

kell

,

:

hogy legyen.

Eddigelé tudomány és élet e' coordinatioi viszonynak az álladalom
iránti azon alárendeltséggel, melyly alól az egyház és tagjai sem vonhatják ki magokat, öszszeegyeztetésére csak egy foganatos és próbált módot
ismer, 's ez az egyháznak részesedése az álladalmi törvényhozásban vala,
mint másfell a' népszabadság érdeke tekintetébl a' nép részesedése az
álladalmi hatalom gyakorlásában. Az egyháznak az öszszes álladalmi élet
egyik tényezjévé emelése egyszersmind legméltóbb ut az egyháznak az
álladalmi organismusba való beleillesztésére, mind azt a' magasabb álladalmi czél is megkívánja.
R. E.

—

B.
Baader (Ferencz) szemléld hittan tanára Münchenben, képviselje
melyly a' mysticismus és philosophiai
azon cath. theologicus pártnak
sonnambulismus ködös leplébe burkolva a' philosophiát ismét az orthodox
sz. Münchenben 1765-ben. Els
theologia szolgálójává akarná tenni
neveltetése már igen alkalmas volt, benne a' természet iránt vonzalmat
kelteni és már gyönge korában hivatást mutatott természetbuvárságra.
De 7 éves korában álomjáró lett, melyly körülmény minden tehetségeit
elölni fenyegetzött. Néhány év múlva azonban Euclides jutván a' gyermek
a'
kezébe, a' mértani ábrák láttára, mintegy mély alomból ébredé fól
crisist kiállotta és egy esztend alatt túlszárnyalta két testvérét a* tanulásis gyógytanra adta magát,
ban. Atyja, Ferencz, kitn orvos lévén,
hanem mert betegeinek szenvedései övéi is voltak 's ezáltal akkor gyönge
testalkota sokat szenvedhetett volna, a' bányászathoz fordult, 's
1788-ban a' íreibergi bányász academiába ment, 'smár korán némi javításokat tn a' technikában. Freibergben töltött 3 év után *s megszemlélvén
elbb éjszaki Németországnak több nevezetesebb bányait és hutáit, 1 7í>l -Umi
Angliába utazott, hol és Scotiában megutazta a' bányákat és butákat.
Viszszatérve hónába, otta'bányászi igazgatóságban magasabb hivatalokra
,

,

,

,

i
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alkalmaztatott, nemességre emeltetett
tetett. Angliából viszszatérte után
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polgári érdemrenddel díszesítsokára a' bajor tudományok
arra indította, hogy kizárólag a'

's a'

nem

akadémiájának tagjává tétetett 's ez
természeti tudományoknak éljen annálinkább, mivel a' bureaui szolgálatot
és a' vele kapcsolatos sok írást megunta. Óhajtása támadt a' tudománynak
szabadon szolgálhatni. Ez óhajtását teljesülni látta a' müncheni egyetem
megnyitásakor

,

melylyben

a'

szemléld

hittan

számára

önmagának

tanszéket alapított. 1831 —32-ben ,,Philosophische Schriftenund Aufsatze
36-ban „Vorlesungen über Speculative Dogmatik"
(2 kötetben), 1828
(4 füzet) czím dolgozatokat és több a' természet- és vallásphilosophiát
tárgyazó értekezést adott ki az említett szellemben. Ez irányára, a' Schelling
philosophiájának befolyása mellet' , alkalmasint sok behatással volt azon
körülmény, hogy Angliában néhány régibb mysteriológgal ismerkedett
meg, kik által egy benne régtl szunynyadó sejtés teljes erre fejtetett ki.
A' theosophiának és mysticismusnak ködös szellemében voltak tartva
müncheni egyetemi leczkéi is, melylyek 1827-ben jelentek meg nyomtatásban.
Valahányszor pedig a' jelenkor napi kérdéseirl nyilatkozott,
üres általánosságban maradt. (L.Fr. Hoffmanns Vorhalle zur speculativen
Lehre Fr. Baaders." Ascha/fenbiirg 1836). Azonban még 72 éves korában
is ernyedetlen ervel, üde (frisch) ifjonti lelkesedéssel küzdött meggyzdései mellett 's
részt a' jelenkor ügyeiben, mikhez számos röpiratai
által járult szavazatával. Nevezetesen
élte utósó éveiben az egyházi
vitákat akarta közvetitleg kiegyenlíteni 's ilyly irányú 1841-ben, halála
„Der morgenlandische und abendlándische
után megjelent munkája
Catholicismus." Megh. 1841. máj. 23-ikán.
Cs.
Babarczy Antal jelenleg a' magyarországi tart. biztosság fnöke,
szül. 1813-iki februárhó 12-kén Budán, iskoláit kitn sikerrel végezé
Szegeden és Pesten; hivatalos pályáját kezdé
mint megyei jeo-yz
'

—

—

vn

,

:

—

,

1832-ben Csongrádmegyében, hol késbben szolgabírói hivatalt vitt,
míg 1840-dik év novemberén a' kir. helyt, tanácshoz titoknokká nem
neveztetett. Ugyanott 1847-ben számfeletti tanácsossá, e' minségben
szegedvárosi kormánybiztossá; Csongrádmegye részérl pedig az utolsó
pozsonyi országgylésre Klauzál Gábor megbuktatásával, egyik követté
,

Mint már elbb a' megyében 's
kozmányain ugy az országgylésen

conservativ párt budai tanácsconservativ udvari 's aristocrata-párt egyik legeszesebb 's legbuzgóbb tagja volt. Andrássy József
és Zsedényi Eduárd nem lévén már a' tábla tagjai, Somsich Pál és
Babarczy Antal, mindketten helyt, tanácsosok, 's ügyes szónokok, vették
által a' conservativ zászlót 's emelték azt kitartó ervel 's elszántsággal,
míg a márcziusi napok vihara ki nem sodrottá kezeikbl. A' kett közöl
Babarczy Antal volt a' kevesbbé mérsékelt, 's közeledésre és alkudozásra
kevesbbé hajlandó, ki, nem gondolva a' népszerséggel (mert a' népszertlenségnek csakhamar legfbb fokára jutott), a' karzatok piszszegésével,
a' hallgatóság zajával 's gúnyaival, merészen vágtatott minden kérdésnél
az uralkodó eszmékkel szemközt 's kész volt lándzsát törni , a' legünnepeltebb 's hatalmasabb ellenzéki szónokokkal, miért Kossuth, Szentkirályi
's egyebek által gyakran kíméletlenül meg is paskoltatott. Különösen
kitünteté magát az adresse- 's annak letétele feletti mérges vitákban.

lett.

,

,

a'
is

a'

,

—

Ui

k.

hm.

Tár. f ht.
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eladási kónynyi'tség >g világosság, logikai rend, 's tiszta
Az 1848-ik év márcziusa sikeretlenné *s lehetetlenné tévén további vívását az akkor diadalomra vergdött eszmék
tagja volt az országgylés
is hódolt a' dolgok uj rendének 's
ellen,
azon nagy választmányának, nielyly a' eritieus márcziusi napokban Bécsbe
ment független magyar ministeriumot hozni haza. A' magyar nemzeti
kormány idejében hivatal nélkül 's viszszayonúlva élt, és csak 1840
újra
elején, herezeg Windischgr&tsnsk. Pestre bevonulása után, látjuk
fellépni 's szerepelni, mint pestmegyei 's jászsági cs. kir. biztost, ki c'
helyzetében a' tiszt viselóséget rendezi, 's mindent elkövet, hogy a' megye
A' dolgoknak 1849 tavaszán történt ujabb
népét hódolásra bírja.
fordulatával, melyly Kossuthot, az april 14-iki határozatnak kiertetése
után, kormányzóvá tévé, Babarczy is, mint a' cs. k. ház többi hivei, a'
hadsereggel együtt viszszavonult Pestrl, 's ezentúl, mint hadseregMint szónokot

,

és ékes nyelv jellemzi.

—

,

t

—

f

t

mködni. Több izben volt hire
polgári biztost látjuk
élelmezési
mert Babarcz-y conservativ 's aristocratai meggyzdés
leköszönésének
azonban még ekkorig
ugyan, de magyar, és a' Corpus Juris embere
folyvást viseli terhes hivatalát. Mint hivatalnokot pontosság 's erélyesY.
ség jellemzi, ritka becses tulajdonok Magyarországon.
Babbage (Károly) mathematica tanára a' cambridgei egyetemnél, szül.
1790-ben. Több év óta egyike a' legünnepeltebb angol tudósoknak,
kiben a' találékony szellem 's észlel tehetség mély tudományos képzettséggel olyly szerencsésen vannak párosulva miszerint neki sikerülhetett
olyly intézeteket, mik részben nyerészet által állíttattak föl, 's a' közjóra
elveikben kitanulni 's irántok a' közöntetemes befolyást gyakoroltak
ségnek bizalmi mérüt nyújtani sikerülhetett továbbá erszeti tehetségekben olyly dús hazájának öszszes tudományos és iparköri törekvéseit
átvizsgálni, kortársait több jeles munkával 's egy minden eddig adottat
megajándékozni
melyly,
fölülmúló számgéppel (Rechnenmasehine)
anynyi hires mathematicusnak sikereden törekvései után végre megoldá
a' nagy problémát, 's csodához hasonlít, a' menynyiben a' szellem szabad
munkásságát holt gépbe bvöli át 's e' holt gépezetet úgy megeleveníti,

—

—

—

,

,

;

,

,

,

hogy az csaknem egy gondolkodó 's önállókig munkás lélek helvét pótolja.
Fontosabb munkái közül egyik a' „Wietc of institutions for (issunuirr
of Üres" melyly németre is van fordítva. Tömérdek idáldozattal és
fáradalommal kellé elbb szerznek megismerkednie az angol különböz
és gyakran meglehetsen bonyolt rendezet életbiztosító társaságokkal,
hogy azokat azon becsök szerint leírhassa melylyel a" r/.él elérésére, az

—

,

szilárdság mellett , bírnak. A' fölösleg , czélszerütlen , jogtalan
intézkedéseket megrótta
kidolgozta az életbiztosító társaság legtökéívesebb rendezetének tervezetét
és eladván a' valószínségi hánylás
(calculus) segélyével megoldandó Bzámviszonyokal ós fáradságosan kiszámított több táblázatokat
a' megítélés mérjét felállította. Már 1827-ben
intézeti

;

—

;

—

:

foglálkodott B. mathematicai táblázatos munkákkal. Arányszámi (logarithmus) és háromszögmérési (trigonometriai) táblai, mik kö ül n elsk
már bárom tömnyomatí (stereotyp) kiadásban jelentek meg, épen ugj
ajánlkoznak küls hibátlanság, mint szép, czélszerü kiállítás és kényelmes
elrendezés által. I'» \olt az els ki a' hasonló táblázatok kiállításai komoly
•
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Azon nehézség, melylyel nagyobb táblázatos
azon gondolatra juttatta, hogy ezt gépre bizzn.
A' kormány által levén megbízva egy ílyly gép egybealkotásával mieltt
az építéshez fogott, megjárt nagyszámú ersz- (mechanicus) mhelyeket,
vizsgált géprendszereket, úgy hazájában minta' continensen, hogyazerszeti mvesség minden segédforrásával megismerkedhessek 's majd óriási
építményénél combinálva használhassa azokat. E' szemleutja még más
vonatkozásban is lett elnyös ez adott els alkalmat anynyira szellemdús
munkájára a' gép- és gyárügyrl, (Manufactures and machinery of
Great Britain , németül fordítva Berlinben, 1833.), melylyben az öszszes
eniszeti processusok magasabb szempontok alá rendezvék 's a' legkülönfélébb gyártások legérdekesebb példái eladvák. Távolaitól, hogyesupán a'
technicai szempontból indult volna ki a' gyárászatnak történeti kifejldésére és jelentségére is fordított figyelmet. Munkája elbb csak részletesen
jelent meg a' Metropolitan Encyclopedy 6 kötetében. Kivonata is jelent
meg „An essay on the generál principles which reguláié the applicatiqn
of machinery to manufactures and the mechanical arls" czím alatt. B. e'
munkáján kivül ,,Decline of science in England ' czímü nagyobb munkát,
és sok fölötte érdekes értekezést irt mik az edinburgi és londoni társaság
,,Transactions"-jíi\him jelentek meg.
A' számgép, melyly teljesen az angol kormány tulajdona, ketts czélján ál
fogva, mathematicai és tengerészeti táblázatokat kiszámitani és nyomtatni,
két lényegesen különböz részbl áll az egyik a' számvet másik a'
nyomtató. Az els résznek készítése 1828-ban kezdetett meg és 1833-ban
már nagyrészint csodálandó szépségben és tökélyben volt készen midn
a' gép épitése félbszakasztatott
a' nyomtató rész még félig sem volt
kész és az öszszes épitési kiadás már 17,000 font stg-re hágott az egésznek
költsége pedig kétanynyira vala menend. A' Royal Society egy bizottmánya, melylyben egyebek között Herschel, Bailly Brunel és Rennie
vettek részt
csodálkozását fejezte ki a' gép járásának pontosságán,
melyly hibáit azonnal maga igazítja helyre
továbbá az egyes részletek
sokasága fölött, miknek részlet-rajza maga 400 négyszög lábnyi tért
foglal el
kedvezn nyilatkozott ezenfölül a' gép készítésénél föltalált
mik az öszszes iparnak kitn szolgálatokkal ígérúj segédeszközökrl
keznek.
B. azalatt, míg ezen gépe készülben volt, egy más még
nagyobb gép építésére csínált tervet, melyly minden betüvetési (algebrai)
formulák szerinti számolásoknál szolgálhasson és 4000 elemmel dolgozzék,
míg az elébbi csak 120-szal bír. A' számgép alkotása a' különzetek elvén
alapszik
mihez képest ez elv valamelyly mechanismusra
's a' lehetséget
átvitessék úgy hogy általa bizonyos minség számok elállíttassanak,
mutatja a' következ példa melylyet B. fólvilágositásul maga hoz föl
Kelljen például az egymásra következ, 1. 2. 3. 4. 5. 'stb számoknak
négyzeteit, tehát 1. 4. 9. 16. 25. 'stb. számokat kiszámítanunk. Fölkeressük
mindenek eltt két egymásra következ számok különzeteit
's
így
megnyerjük az els különzeti sort 3. 5. 7. 9. 'stb, melyly 2-ik különzetsorul 2. 2. 2. 'stb. ad. Képzeljünk már most három óramüvet, melylyek
A. B. C. betkkel különböztessenek meg egymástól. Mindegyiken egy-egy
mutató 's egy, nem 24 órára, hanem 1000 részre osztott számlap van.
16 *
gondolkozás tárgyává
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Bábolnai ménes.

Bach Sándor.

B.- és C-nek olyly ismétl mveik legyenek, melylyek akkint vannak
alkalmazva, hogy mihelyt mozgásba tetetnek, anynyiszor ütnek, menynyit
a' szám jelöl, mely lyen mutatójuk áll.
A. legyen továbbá B.-vel úgy
öszszekötve hogy midn A. egyet üt, B.-nek mutatója egy résznyi vonallal
elbbre mozduljon 's hasonló módon hasson B- ós C-re. Végül üssön
A.-nak müvezete mindig kettt, midn lejárt.
Már most álljanak B.- és
C-nek mutatói 1-en, A. pedig üttessék ekkor B. mutatója 1-rl 3-ra
ugrik
ütessék ezután B, ennek három ütése következtében C 1-rl 4-re
száll 's igy C. a' kivánt második számot
u. m. 4-et akár ütheti, akár
mutathatja a' gépnek külsején.
Ekkor A.-val 2 üttetik, miáltal B.
mutatója 3-ról 5-re mozdíttatik el üssön már most B;
akkor C. 4-r<il
9-re tolatik és C. ismét a' kivánt harmadik számot t. i. a' 9-et mutatja.
Miszerint tehát a' C. óramnek számlapján az 1. 2. 3. 'stb számok négyzetét meg lehessen kapni, nem kívántatnék más, mint A. ésB.nek ütmüveit
A' gyorsaság, melylyel a' valóban
a' kell egymásutánban mködtetni.
elkészülend gép számolna, abból kivehet, hogy egy tett kísérletnél
elbb 33 majd 44 számjegyet mutatott egy perez alatt.
Cs.
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Bábolnai ménes , 1. Komárommegye.
Bach Sándor, austriai birodalmi elbb

igazság- majd belügyi minisBécsben 1811-ben, 's 1835-ben a' bécsi egyetemnél jogtudorrá avattatván, ugyanekkor a' cs. kir. kamarai ügyészi hivatalnál állomást nyerve státusszolgálatba lépett, melylyet azonban 1845. dec. 19-én
atyja halála után elhagyott, 's annak szélesen kiterjed ügyvédi üzleteit
vévé át. Bach csakhamar egy lett a' legkedveltebb 's leghíresebb bécsi
ügyvédek közöl. Már ekkor örömest társalgott azon kevés számú férfiakkal, kik az akkori szomorú viszonyok közt életük f feladatának tzék
ki, hazájuknak jobb és szebb jövt elkészíteni. Ilyly irányban nem egy
elmemüve közöltetett egy bizonyos köz kedvességet nyert lapban. Külföldre is több rendi utazásokat teve különösen soká tartózkodott Francziaországban, hogy ennek intézményeit gyökeresen ismerhesse. Szélesen
elágazó ügyvédi foglalatosságai 's azon óhajtás, hogy a' régi classicus
földet is saját tapasztalata által vizsgálja
Görögországba vivék t, hol
több hónapig tartózkodott. Hazajöttével egy jogi 's politikai olvasótárter, született

;

,

saság (juridisch-politischer Leseverein) felállításán buzgósággal mködött 's egyszersmind több jótékony és közhasznú egyletnek részvevje
volt. Midn az 1848-ki martiusi napok után a' csend és rend helyre kezdett állani, Bach a' bécsi ideiglenes polgári választó. bizottság által elbb
a' megszaporított tartományi, késbb a' bécsi polgári bizottmány tagjául
választatott el, melyly akkorban Bécs városnak legfontosabb ügyeli
kezelte. Máj. 20. Bach községi tanácsnok lett a' harmadik városrészben,
's e' hivatalt egészen ministerré lett kineveztetéseig folytatta. Mint községi tanácsnok e' testület használatára ügykezelési rendszert dolgozott,
's átalában minden tekintetben nagy ügyességet és munkásságul fejte ki.
Idközben elkezddtek a' frankfurti parlamentre való kövétválasztások.
Bachot több oldalról unszolták, hogy lépjen föl mint kijelölt, de -• a
gondola, hogy több hasznot teend hazájának, ha a' fvárosban mködhetik. És nudn késbb az austriai országgylésre kellé követekel ^•^
akkor jeleni dm
s osak
tani, szinte nem akarl fellépni kijelöltül,
I

i
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választóülésben, midn erre különösen meghivatott. Június 27-én Bécs
hetedik választókerületében, Mariahilf külvárosban politikai hitét fejezé
ki e' következ szavakkal
„Akarom a' haladást, akarom azt teljesen, de
:

forradalmat; én épitni szándékozom a' haladásban; ki a' mozgalmakat követi, az épit, a' holt veszteglésben nem rejlik üdv. Ne tartsunk
tle, hogy elmerülünk, bizzunk, ne lássunk mindig feketét; minden
nehézség el fog enyészni, 's mi még homályos és sötét, majdan békésen fog
kiderülni." Ilylyformán nyilatkozott Bach a' wiedeni választóülésben
is, 's csakugyan e' kerülettl választatott el követnek az austriai országgyléshez. Július 10-én volt az els elkészít ülés, 's már 15-én Bach
elnökévé választatott egy küldöttségnek, melyly az országgylés részére
ügykezelési rendszer kidolgozásával bízatott meg. Két nappal utána
bekövetkezett a' Doblhof-Wessenberg- ministerium alakítása, 's ebben
Bach az igazságügyi tárczát vállalá el. A' jul. 25-ki országos ülésben
Rieger követ felszólalására Bach kifejtette a' ministerium elveit, melylyeket követni szándékozik a' prágai eseményekre 's a' prágai ostromállapotra nézve. Az ostromállapot jul. 2-án már megszüntetett, 's a' ministerium, nem akarván gyanításokon alapuló pereknek 's ezek végrehajtásának eszközül szolgálni, feloszlattatta a' Windischgratz herczeg által kinevezett katonai vizsgáló bizottmányokat, 's a' vizsgálattal rendes törvényszékeket bizott meg. Aug. 26-kán, midn Kudlichnak a' jobbágyok viszonyai iránt tett inditványa feletti tanácskozások befejeztettek, 's ez alkalommal számos követ minden legkisebb kárpótlást viszszautasitott
Bach az egész ministerium nevében szót emelt 's kinyilatkoztató, miszerint az öszszes ministerium a' kárpótlási elvhez szorosan ragaszkodván,
azzal együtt állani vagy nélküle lelépni elhatározott szándéka. Igen
nevezetes többség a' ministerium mellett szavazott. Midn a' sept. 2-ai
országgylésben inditvány tétetett a' végzéseknek a' köznéppeli tudatása
végett, 's midn sept. 13-án a' hadügy minister közlése következtében az
országgylés magát permanensnek nyilvánította, 's midn ugyané' hó
] 6-án egy bizottság kinevezése inditványoztatott,
melyly a' földesurak
és jobbágyok közt fenforgó kérdéseket eldöntené; 's végre midn sept.
19-én a' magyarországgyüléstl küldött követek elfogadása vagy viszszautasitása olyly erélyesen vitattatott
Bach mindezen emiitett kérdéseknél legbuzgóbb 's leghevesebb védje volt a' korona jogainak 's a' végrehajtó hatalomnak. Mind e' számos csaknem szakadatlan parlamenti
harcz közepett is nem sznt meg Bach nehéz hivatalának minden oldalról eleget tenni. így már jul. 26-án az országgylés eltt két törvényjavaslattal lépé föl, melylyek egyike az országgylés erszakos háborgatását, másik a' követek személyes szabadságát tárgyalá; 's sept. 16-án
bejelenté az országgylésnek, miszerint nem sokára a' törvényszékek uj
rendezési tervét terjesztendi el
miután a' legtöbb koronatartomány
véleményei e' tárgyban beérkeztek, 's talán az újonnan rendezett ítélszékek mködésüket 1849-ben már megkezdhetik. Es ez meg is történhetek, ha az octoberi bécsi események a' rend kötelékeit föl nem bontották volna. Az oct. 12-ki országos ülés tudósíttatott az iránt, hogy a'
császár Bach és Doblhof lemondását a' ministeri tárczáról, elfogadja.
Midn az országgylés a' kevés számmal megjelenni szokott követek

nem

:

:

,
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;

miatt már ülésl alig tarthatván, oct. L 9-én határozatba tévé, hogy mindenkövei LO nap alatt vagy megjelenjék, vagy kimaradását igazolja,
ellenkez esetben helyeik üreseknek 'a betöltendknek nyilváníttatnak az
országgylési állandó választmány oct. 23-án Bachnak egy levelét közié
:

parlamenttel, melylyben kimaradását betegségével mentvén, kinyilatkoztatja, hogy egészsége helyreálltával az ülésekben részt venni kötelességének tartja. Oct. 22-vn legfelsbb parancsolatnál fogva az országgya'

lés félbeszakittatoft, és csak nov. 22-ére hivatott öszsze Kremsirben. Idközben herczeg Schwar&enberg Bódog uj ministeriumot szerkesztett,
melyly nov. 20-án a- közönségnek tudtára is adatott. Ebben Bach ismét
átvette az igazságügyi tárczát, ámbár hoszszas habozás után. A' kremsiri
országgylésben dec. 2-kán jelent meg elször azon napon, melylyen
Schttoarzenberg herczeg I. Ferdinánd császár lemondását 's a' mostani
felsége trónra lépését az országgyléssel tudata. Midn jan.
császár
1-én az egész ín'misterium tiltakozott az alapjogok 1-s czikkének e'
következ szavai ellen „minden statushatalom a' néptl veszi eredetét"
Bachot sok oldalról megtámadták, és szemére hányták, hogy e' tiltakozása
sehogysem egyeztethet azon elvekkel melylyeket
ministersége eltt,
st minister korában is elejénte vallott. Es e' vádra csak a' kérdéses czikknek a' ministerium értelmébcni elfogadása után feleié Bach hogy épen a'
Doblhof- Wessenberg ministerium volt az els, melyly egy nagy osztatlan
és szabad Austria eszméjét lobogójára tzte, 's ilyly értelemben mködött; 's hogy épen e' ministerium bátorkodott elször a' korona és
országgylés öszszeegveztetési elvét kimondani azon párt anarchiái
törekvései ellenében, melyly a' végrehajtó hatalmat gyengíteni, országgylésbl conventet alakitani, a' korona jogait nyirbálni st megsemmisíteni szándékozott. Ezen elveket a' mostani ministerium is elfogadván,
következetlenséggel vádolni nem lehet." Az országgylés mart. 6-án
eloszlattatván, Bach továbbra is buzgó munkás és erélyes hivatalnok
maradt. Már jan. )S-án megjelent a' törvénykezés uj terve, 's eztegymásután követték az austriai fherczegséget, Cseh-, Morva-, Szileziaországokat és Tirolt illet rendezési törvények. Július 28-án a' császárnak egy
igen kegyes kézirata következtében, hol Bach fáradhatlan szorgalma a'
törvényszékek uj rendezése körül dicsérleg kiemeltetik, az igazságügy
tárczától felmentetvén, a' belügyi tárcza viselésével bízatott meg, melyIvet Stadion gr. betegsége miatt ugy is ideiglenesen több hónapig erélyesen kezelt. Mint belügyi minister szinte roppant munkásságot lejt ki
Bach minister'. A' koronaországok uj rendezése, a' szerb vajdaság felállítása, nagy részben az
müve, 's mindezeknek következetes életbe
:

:

t

i

léptetése erélyességének kifolyása.

—

F.

Bachiiiaiin I. Károly Frigyes, altenburgi iidv. tanácsos, -s a' bölcsészet tanára Jenában. Sz. Altenburgban
L 785-ben,
jun. l'I. A' jenai
egyetemben tanult elbb theologiát, utóbb philosophiát melylyben Hegelt,
Krauset, Astoi hallgatta. 1806-ban tudor lett V Dresdába meni. ai
akadémiai pályára készülni. Késbb
ottani könyvtár használata mellett
Bern közelében házi tanítóságot viselt. L 810-ben Jenában magán oktató
(Privat-docent) 1812-ben rendkívüli- L813-ban rendes tanai- lett, mim ilylyen tanította a' morált és politikát. Több évvel azután tanártár,

,

,

,

—
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sainak természettudományi leezkéit járta , hogy tudásának e' részbeli
hézagait pótolhassa. E' közben kiválólag az ásványtant (mineralogiát)
kedvelte meg, tetemes ásványgyjteményt szerzett, 's ásványtani értekezéseket is irt a' „Hermes"-nek 1824. 's kkez folyamaiban. A' nagy herczegi
ásványtani társaságnak elbb aligazgatója 's 1832-ben igazgatója Ion.
Munkái közül a' korábbi idben említendk „Über Philosophie und ihre
Gesrhirhle , drei academische Vorlesungen" Jenában 1811. és 1820.
,,Über die Philosophie meiner Zeit z-ur Vermittelung" Jena 1816. Ez a'
Németországban 30 évvel ezeltt voltphilosophiai pártokra vonatkozik.
1820-ban „Über die Hoffnung einer Vereinigung zwischen Physik und
Psychologie" czím értekezése az utrechti tudós társaságtól pályadíjjal
jutalmaztatott. Megjelent Utrechtbcn 1821-ben. 1828-ban kiadta „System
der Logik" ezím, szorgalmasan és terjedelmesen dolgozott munkáját,
líendszere nem tartózkodik ugyan szigorún az alaki logika határi között,
sem nem csatlakozik a' logika olyly átalakításához, mint Hegel és iskolája
igényel , 's a' ,, gondolkodás philosophiájának" épen nem mondható
azonban a' benne foglalt anyagzatok dús tartalma 's a' bölcsészet más
részeire vetett propádeutieus pillanatok miatt, minden túlbsége 's alárendelt becsemellett is nagy tetszést aratott 's 1831-ben oroszra is fordittatott.
- Majd a' Hegel-féle rendszer ellenében lépett föl éles polémiával ez
iratában „Über Hegel' s System und die Nothwendigkeit einer nochmaligen
Utngestaltung der Philosophie". Leipzig 1833. A' Hegel-iskolának fölötte
nagy boszankodását idézte ezáltal magára és sokszorosan lett is megtámadva annak tagjai jelesen Rosenkranz által (Hegel. Sendsehreiben an den
Hofrath und Prof. der Philosophie Dr. K. F. B. Königsberg 1834). B. nem
soká maradt adós válaszával melylyet e' czím alatt adott „Anti-Hegel;
Antwort an Profess. Rosenkranz, Jena 1835". A' vita kivált e' két utóbbi
iratban igen élénk 's itt-ott személyesked is volt. E' munkák a' fontosabb
irományok közé tartoznak habár nem is a' philosophia történetére nézve
nagyban, de legalább korunk philosophiai pártjai kölcsönös állására nézve.
Egyébiránt látszik az eladottakból, hogy Bachmann a' kanti iskola
régibb szabású megállapodott embere, ki Fichte , Fries, Schelling , Okén,
Sleffens és Hegel rendszereit elutasítván magától, az ó-kanti rendszer
formalismusában tesped.
II. Gottlob Lajos Ern a' rostocki fiskolában
classica literatura rendes oktatója számos philologiai munkájáról ismeretes,
szül, 1792 -ben Lipcsében.
Cs.
Back György, angol hajóskapitány, azon bátor férfiak egyike, kik
legújabb korban életüket arra szánták , hogy éjszaki Amerika égsarki
részét kikémleljek 's a' természet által ezen ismeretnek vetett korlátokat
áttörjék. Már 1825-ben részt vett Franklin expeditiójában , 1833-ban
pedig az elveszettnek tartott Ross kapitány felkeresésére indult hajó
parancsnokságát vette át. 1836-ban ismét új expeditiót tett a' jégsarki
vidékekre. Mindezen alkalmakkal tett vizsgálódásai által nem keveset tett
arra, hogy az Amerika éjszaki részén lehet átjárás, vagy inkább az
amerikai szárazföldnek az éjszaki jégestenger felé való határa sokat vitatott
kérdését megoldásához közelebb hozza.
h.
Bacsányi János, (1. Közh. Esm. T. II. k.) m. akad. lev. tag, szül
maj. 11. 1763. Tapolczán, Zalamegyében, iskoláit Veszprémben, Sopron.
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Imii és Pesten járta
hol Horányi Elek ajánlására l>. Orczy Lrincz tábornok István fia mellett tanítóskodott, 's már ekkor jelent meg hazafini
buzgóságának els gyümölcse. 1) A' magyarok vitézsége (Pest, 1785.)
Ugyanez évben Kassán a' kamarai igazgatóságnál hivatalt nyert, hol
Baróti\iü és liazinczy\a\ a' kassai m. társaságot alkotá, nielyly a' B. által
szerkesztett 2) Magyar Museumban (Kassa és Pest, 1788— 92) rakta le
munkálkodása gyümölcseit. Egy szabadon zeng versezete miatt 1793.
tisztségébl kitétetvén, gr. Forgách Miklósnál vállalt titoknokságot; 1794.
pedig Martinovics' dolgaiba keveredvén, 1796-ig a' spiélbérgi börtönöket
ülte. Innen kiszabadulván, a' M. Minerva czimü irodalmi gyjteményhez
járult 3) Ányos Pál Munkái kiadásával (Bécs, 1798). Idközben a' bécsi
bankóhivatalban alkalmazást nyervén, 1805. a' directorinmnál fogalmazóvá lett, 's Baumberg Gabrielávnl, ki akkor Bécsben mint német költné
nagy hírben állott öszszekelt melyly házasság azonban nemcsak medd
maradt hanem mindkét felre nézve a' nem szerencsések közé tartozott
1809-ben, a' francziák Bécset elfoglalván, B. vállalta magára Napóleonunk a' m. nemzethez intézett proclamatioja forditását, minek következtén
Parisba vonulni kénytelenült honnan a' párisi béke után kiadatván,
Linczbe számzetett, de azon kegyelemmel, hogy franczia kegypénzét
holta napjáig vonhassa. Ott ismét folytatá irodalmi foglalatosságait, 's
megjelentek tle 4) A' magyar tudósokhoz Faludi Fer. 's több más
magyar költk munkáinak kiadásáról, a' nemzeti nyelvrl 's poesisról, és a'
mai nyelvrontók törekvéseirl, Pest, 1821. 5) Versek a' szép lit. ajándékban. 6) Faludi Ferencz, Versei, kiadta B. J. Pest, 1824. 7) Bacsányi János
Versei. Els köt. Pest, 1827. 8) Bacsányi J. poetai Munkái. Más. megbv.
kiadás, Buda, 1835. A' m. akadémia
1843-ban, miután élte nyolczvanadik évét üllötte lev. tagsággal tisztelte meg. Meghalt maj. 12. 1845.
Tetemei a' linczi temetben nyugosznak. Hazájátóli távolléte okozá, hogy
az ujabb irodalmi fejldés színvonalán alul maradt hazája iránti
szerelme azonban utolsó perczig lelkesité.
F. S.
Bácska. Szoros értelemben Bácska név alatt csak a' hajdani Bács,
Bodroggal egyesült vármegye vétetett, de tágasabb értelemben a' Csajkások kerülete is ide számittatott és igy Magyarország déli részének azon
egész vidéke, melyly a' Duna és Tisza folyók közé szorult, 's melyly éjszakról Csongrád és Pest vármegyéktl és a' Kis-Kunságtól határoztatott.
Bácsvármegye ezeltt Magyarországnak kiterjedésére nézve harmadik,
népességét tekintve második, vagyonossági nézetbl els megyéje volt, de
jelenleg az egész austriai birodalomnak legszerencsétlenebb tartománya.
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Ugyanis nem elég, hogy a' hajborzasztó véres polgári habomnak, a' magyarok és ráczok közt epés elkeseredettséggel folytatott élethalálhareznak Bács vala f színhelye, hanem, midn a' birodalomban másutt a' kedélyek csillapodni 's a' polgárháború által okozott Bebek behegedni kezdenek: akkor e' bajok Bácskában ujitott ervel törnek ki, s a' nemzetiségek harcza csak most vitetik igazán, ha nem fegyverrel is, de más M
i

Közökkel, 's e' miatt a' nyilvános lapok telvék legkeservesebb panaszok
kid, 'sa' népfajok által küldött, orvoslást kér küldöttségek egymást érik
Bécsben és Pesten. E' tünemény oka, hogy ö felsége L849-diki nov. L8-ról
szóló legfelsbb leiratában megengedvén azt, hogy Bácskának sión w
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melylyeket túlnyomólag szerbek laknak a' felállított új szerb vajdasághoz kapcsoltassanak ez okból a' szerbek csaknem az egész Bácskát
erszakkal szerb népesség megyének kívánják tartatni, csakhogy nagyobb kiterjedés vajdaságot nyerjenek. Valóban nevetséges, ha gyakorlati következményei olyly szomoritók nem volnának, menynyire
levegbl meritett statistikaí adatokat használnak a' szerbek, népességük
túlnyomóságának megmutatására. Legközelebb a' belgrádi szerb újság
1849-diki 9- és 10-dik számaiban Bácska népességét 538,678 lélekre számítván ebbl a' szerbek számát 420,478, tótokét 10,000 ; németekét
Es igy Bács91,207 és a' magyarokét (halljuk!) 17,000 lélekre teszi
kában a' belgrádi szerb lap szerint csak 17,000 magyarság laknék. Valóban csekélység. De annak megbirálására menynyiben fér öszsze az igaz(lékei
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tekintsük meg a' hivatalos polgári és
egyházi öszszeirásokat, Bácsvármegye az 1848-ki törvény értelmében 10
követválasztó kerületre osztatván fel, e' kerületek népessége hivatalosan
következleg Íratott öszsze
sággal ezen

Követválasztó
kerület.

Almási
Rigyiczai

Apatini

Hodsáki

Bácsi

levegbl

irfstatistika

Ösz-

Az

öszszes

,

népességbl

A' vegyes népesség a'
községekbeni többség

szes

népesség

magyár

1

né-

'

met

,,

tot

,

|

,

,

szerb

|

o-

rosz

szerint

vegyes

veend.

35547 17313

2262

670

15296

5571 magyar-szerb.
2373 német-szerb.
8352 német-szerb-magyar.

7847

7083

2535

22859

8233
7439
4079
3108

38155 10250 11975

8744

7190

40323

35287

19037

1591 15659

37247

6170

1978 2230

26869

magyar-szerb-német.
német-szerb.
német-magyar- szerb.
szerb-magyar.

2629 magyar-tót.
4561 szerb-német-magyar.
3603
4205
9466
1733

3540
3196
4987
1288

magyar-német.
orosz-magyar.
német-szerb.
szerb-német.
német-szerb,

orosz-német-magyar.
szerb-német.
orosz-magyar.

4358 szerb-tót.

Petro-

39053

5689 6819

26548

2392 magyar-szerb.
3234 szerb-magyar-német
6873 német-s erb.
4669 szerb-tót.
4873 tót-szerb.
5717 szerb-német.

8919

22330

7119
3436
8196
4079

váczi

Kulai

Omoro-

39080

7331

39027 11589

24185

3263

vicza

O-Becsei

41565

7042

Kanisai

36243

4230

1314

magyar-szerb-német
magyar-tót-szerb
némét-szerb.
orosz-magyar,

7367 magyar-szerb,
4005 magyar-német-szerb,
7413 német-szerb-magyar,

26713 21581 magyar-szerb,
5232 szerb-magyar,

32013 24855 magyar-szerb,

Öszszesen 362528 67493 61026 6819 15241 2230 210019

1072 szerb-német,
6086 szerb-magyar,

1
1
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E' hivatalos öszszeirásból láthatjuk, hogy Bácskában Szabadka,

Zom-

bor, Újvidék városokon kivül csak tiszta helységekben 67,493 magyar
lakik, holott szerb tisztán csak 15,241 találtatott. De lássuk már a* királyi
városok lakosaival együtt az egész Bácska népességét hivatalos polgári
és egyházi számitások szerint kidolgozva. Bácskában volt 1848-ban 170
7i9 5
/

Q

mthyi területen 454,087 lakos, kik laktak 3 királyi városban 87
faluban, 31 népes pusztán. Nemzetiségi tekintetben volt köztök 181,213
magyar, 90,220 szerb, 85,767 német, 70,418 horvát, kiket bunyevá,

ezoknak, shokaezokntik , dalmatáknak is neveznek 's mindnyájan római
katholikusok, holott a' szerbek n. e. ó hitek; 11,619 tót, 7070 orosz
vagy rusznyák, 7770 zsidó. E' szerint a' szláv ajkúak öszszesen is csak
179,337 lélekre rúgván látható, miszerint e' számot magok a' magyarok
teszik a' nagy többséget 's
meghaladják, a' németekkel együtt pedig
nem a' szerbek, kikhez még a' katholikus horvátok sem kivannak számíttatni, mint ezt a' szabadkaiak nyilvános lapokban kijelentek. Vallásra
nézve van 290,386 római katholikus, 90,230 nem egyesült 7070 egyesült
görög hit, 36,213 lutheránus, 22,418 református, ós 7770 zsidó.
Bácska lakosai a' török háborúkban kipusztulván, a' mostaniak különböz vidékekbl, st országokból telepedtek ide. A' magyarok fképen
Pest, Heves vármegyékbl és Jászságból jöttek, 's a' többi magyaroktól
semmit sem különböznek. A' szerbek a' török fegyver ell menekültek ide
Szerbországból valamint a' horvátok Horvát- és Dalmátországokból. A'
bácskai rácz termetére nézve középszer, köpezös vállas, inkább barna
mint szke jellemét tekintve könynyelm, vig kedély, az éneket szenvedélyesen szereti a' jó lakomákkal együtt, de nem igen szorgalmas, BI
a' bácskai különböz népek közt legtunyább. a' nnem dicséretes kivétesznyeget, lábtekerket
lével, inert ez mindennem háziruhát, vásznat
készit 's a' gyapjúszöveteket ügyesen megtudja festeni. A' németek Maria
Theresia 's II. József császár alatt Würteinbergbl a régi Palatinatusból 's a' zweibrückeni herczegségbl szállották meg Bácskának elhagyott
gazdag rónaságait 's jelenleg legmunkásabb és legvagyonosabb lakosai
ennek. Szorgalmuk kifáradhatlan a' toldmivelést kettztetett iparral folytatják, 's leginkább olly terményeket igyekeznek termeszteni, melylvek
aránylag legjövedelmezbbek, például: tisztabuzát, repezét kendert,
dohányt. Ökröket nem juhokat is kevesbbé tartanak, hanem tehenet és
lovat, 's a' szántást is lovakkal végzik. Házaik áltáljában csinosak, st
több helyen olyly szépek, hogy uri lakásoknak tekinthetk. Bútoraik fényzést árulnak el, \s csak azt sajnálhatni, hogy a' tisztaságnak nem olylj
barátai, mint a' rendnek. Szobáikban a' savanyu penészszag csaknem
elszenvedhetlen, öltözeteik rondák, ételük készítése rósz, rozs kenyérrel *e burgonyával élnek, a' szép tisztabuzát pedig inkább pénzzé teszik,
's ezért igen vagyonos pénzes gazdák is találtatnak köztök. Férfiaik kö/t
titkán hithatni rendes testalkotásuakat ; ábrázatban, vállban elég szélesek
ugyan, de butuljuk, lábaikkal együtt, sehogy sem állanak arányban telük többi részeivel. Aszszonyaik, kik többnyire szkék és hoszsaukas
képüek, a' szép nevezetre kevés számol tarthatnak, mert vágj igen boa
nyak , vagy igen testesek , 'a még inkább elrutitja ket Németországból
hozott csúf öltözetük , kivált a' fejel befed állas fököt, melylybl osak
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homlok felett áll ki egy kevés kóczos, sokszor vörös hajból álló
Végre a' német parasztokat együgységgel épen nem vádolhatni,
mert több helyen uj ságlapokat olvasnak, kávéházakba járnak, politizálnak szóval sok olyly dolgot és fogást értenek melylyekkel más magyar-

ell

a'

üstök.

,

,

országi parasztok keveset szoktak tördni.

Az

oroszok és lótok

együgy

—

Bácska
földmivelk, 's a' mezei gazdaság egyedüli foglalatosságuk.
egészen rónaság levén, hegyei nincsenek, mert az éjszaki részén elhúzódó
telecskai dombokat ilylyeknek nem nevezhetjük. Ellenben folyói hatalmasak mint a' Duna és Tisza melylyek 3 oldalról kerítik be e' gazdag
tartományt. Kisebb folyói: a' mocsáros 's teknsbékáiról, 's halairól ismeretes Mosz4onga melylyet hajdan Várday Pál kalocsai érsek hajózhatóvá
tett; a' Cserna ba ra, mely ly a' Tiszát a' Ferencz csatornájával kötné öszsze,
ha ágya kitisztittatnék Körösér, Csikér, Alma s ér , Ostrovaér Vujas apró
vizek 's a' Dunába szakadnak. Tavai közöl emlitést érdemlenek: 2l palicsi,
vérli , ludast és jezeri. A' Palics legnagyobb Szabadka határán; a' Jezer Madaras és Kunibaja közt halat eleget szolgáltat. A' Duna és Tisza hajózható
vizeket pedig a' Ferencz csatornája köti öszsze, melyly a' Duna felül Monostorszegnél veszi kezdetét 's végzdik Tiszaföldvárnál melylynélfogva
hoszsza 14 éte '/2 mérföld. Került 3 millió 200,000 ezüst forintba, 's a' hajózási utat 47 mérfölddel rövidité meg
de medre a' tisztitást már nagyon
megkívánná, mert ha a' Duna kissé apad, jelesen már akkor, ha Pestnél
5' áll
Monostorszegnél anynyira meggyérül vize hogy alig képes a' hajókat befogadni.
Földe Bácskának legnagyobb részt fekete homok és
agyag, televénynyel gazdagítva, sárga homokos földek csak éjszaki részén
láthatók. Innen gabonatárháza volt ez nemcsak Magyarországnak hanem
az egész austriai birodalomnak is, 's az évenkint kivitt gabona menynyisége 3—5 millió pozsonyi mérre becsültetik. A' megye 1826-ban felméretvén egész kiterjedése használható földben tett 1,623,311 5 8 hold földet
1600 négyszög ölével számítva. Ezerkétszáz ölével pedig szántófölde
813,253 hold, rétje 572,488, szleje 26,000 h. erdeje 108,400 h., legelje
437,436 hold. Legtöbbet termeszt búzát tengerit és zabot kevesebb rozsot,
árpát, kölest és burgonyát. Kereskedi növényei közül els helyet érdemel
a' kender. Ez fejérségére 's hoszszuságára nézve legjobb az egész magyar birodalomban, 's vele élénk kereskedés zetik {apatini név alatt) Pestre,
Bécsbe, Linczbe, 's a' bányavárosokra az évi termés 25,000 mázsára becsültetvén. A' dohány szinte ftermesztménye Bácskának, különösen Szabadka határán 's a' Tisza mentében mintegy 50,000 mázsa. Komlót csak
Zombor kezd ültetni körülbell 10 mázsát. Bab igen sok termesztetik híres a' kupuszinai fejes káposzta és a' kelebiai foghagyma. Gyümölcse kevés
és nem igen jó, azonban sárga és görög dinynyét nagy menynyiségben termeszt. Bora sem igen dicsértetik, még legjobbat szrnek Jankovácz, Baja,
Szabadka körül az ottani homokos apró kövecscsel kevert földeken. A'
nagy kiterjedés Bácskában 1826-ban csak 45,500 hold makkterm erd,
és 35,800 harasztos,
és füzes találtatott holott a' rétes, nádas, szitytyós térek 75,600 holdat foglaltak el, úgyhogy minden erdség 45, a' nádas rétségek 57 községre jutának, l 4 része pedig a' megyének csupán
/
szalmával és ganéjjal tüzelt. Az ujabb idkben azonban Jankovácz, Szabadka vidékein a' homokos téreket erdkkel kezdték beültetni. A' selyem,
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irtcnyésztés nagy divatban van, kivált a' németeknél. így 1847-ben
az apatini Belyemfelügyel biztos tudósitása szerint beszolgáltatott 99,778
font galétáért 52,124 f. 40j/4 kr., 's a' palánkai biztos jelentése szerint

I.

i

:|

,

32,356 fontért, 15,361 f. 18, azaz öszszesen 132,135 font galétáért 67,485
ezüst forint és 58 kr. fizettetett ki. Szarvasmarhát sokat és szépet tenyészl
Bácska a' ráezok lovai aprók ugyan, de zümökök, ersek és gyorsak; a'
('inetek pedig magas 's néha valóban szép lovakat nevelnek. A' bajai sertéávásár távolabb vidéken is ismeretes, 's az itteni miklósnapi vásár határozza meg a' sertés árát a' körülfekv vidékre. Ellenben a' miparról nem
suk dicséretest mondhatunk. A' házivászonkészitésen kivül említést érdemeltek a' zombori gyapot- és gyapjuszövetgyár, a' csatorna mentében lak')
kötélverk, az újvidéki burnótgyár. A' nyers termékekkeli élénk kereskedést elmozditja az apatini hajóbiztositó társaság, melyly 1844-ben alakult
25,000 f. alaptkével 's azóta mindinkább gyarapodik. A' bácskai népesség értelmiségét körülbell megítélhetni azon jegyzékbl, melyly az iskolások számát tárgyazván 1846-ban a' megyei közgylésnek a' fispán által
be nyújtatott. E' jegyzék szerint volt:
7386 leány
romai katholikus
11,877 fiu
214 j>
görög egyesült
569 ,,
457 »
görög nem egyesült 2776 „
;

i)

,

1773

2586 „
1642 „
59 ,,

ágostai

református
zsidó

E' jegyzékbl láthatjuk, hogy

a'

5>

177i»

}>

7

?»

reformátusoknál, kik többnyire magva-

kevesebb németek, minden 13 lélekre esett egy iskolás fiúgyermek,
holott a' tisztán szerb óhiteknél csak 32 lélek közt találtatott egy fiu, kit
iskolába küldöttek. Ez iskolai elhanyagolás következménye lehet aztán
az hogy 184 6/j-ben csupán a' vármegyei hatóság eltt (a* kir. városok, 's
a" kamarai és érseki uradalmak külön vérhatósággal birtak) 630 rab fordult meg, kik közt útonálló volt 13, gyilkos 50! rabló 84, tolvaj 154,
gyújtogató 6 vereked 47 kisebb vétség 276; a' formális fenyít pereket, mellyek 53 számra mentek, ide nem értvén. Uradalmaiból, a' szabadalmas tiszamelléki kerületet birja a' korona; az apatinit, sz-ántorait, palánkait és knlait a' kamara, és igy Bácska nagyobb része a' status birtokában van; a' bajait Szentgyörgyi Horváth tartja záloghaszonbérben, kübliben Grasalkovich herczegné volna; a' fut a ki uradalmat birja özvegy
b. Forray Andrásn
és özvegy gr. Chotek Hermann: a' bácsit a' kalocsai érsek; a' temerinit gr. S/.échen család; jankoriuzit Ma ver bécsi nagykeresked topolyait özvegy Kray bárón; itanicsicsit b. lvedl család;
ezekenkivül fbirtokosok; Autunovich, Cseh, ("sejtéi, Császár, Groman,
Horváth, Koronay, Kovács, Köröskénvi, Kászonyi, Latinovios, Márfly,
Milaszin, Mészáros, Nagy, Némethszeghy Odry, Pilaszanovios, Polimberger, Piukovics, Polyák, Pocskay, Rudics , Sándor , Siskovioh, Szalay,
Stratimirovics, Szucsics , Tomcsányi Vermes, Vojnics, Zakó, Zlinszky.
1,108 lélek.
346-baa Bzavazó Qemes voll 3527, 's az öszszes nemesség
Fenébb emiitettük, hogy Báoska is
Gyléseit tartotta Zomborban.
Magyarország testétl elszakittatván a/, uján állított „Szerb vajdasághoz
és temesi bánsághoz" kapcsoltatott. Mill\ váratlan val* ei Báca népessé
rok
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gének többségére, könynyen megítélhet azon népességi számokból és
viszonyokból, mellyeket már eladtunk. Lássuk már most röviden a' történteket, mellyek itt 2 év leforgása alatt elfordultak. 1848-iki martius
eltti korszakban nem létezett e' megye kebelében ellenzék a' kormány
ellenében , ujabb idkben nem volt benne oppositio az uralkodó ház irányában. A' bácsmegyei mozgalmak jelleme a' szerb lázadás által szükségessé tett önvédelemben kereshet 's koránsem tekinthet a' fenséges
uralkodóház vagy a' törvényes kormány ellen irányzott fölkelésnek. A'
szerb lázadás a' többi lakosok többsége elleni törekvésnek nézhet, vagy
legalább csakhamar ilylyenné fajúit el. Az utolsó pozsonyi országgylés
alatt vettük hirét a' Kikindún (Torontál megyében) húsvét hétfjén kitört
szerb lázadásnak, 's ezután nem sokára Bácska kebelében (apr. 27-kén)
O-Becsén ismételve lnek ezen irtóztató események. Minden egyes jelenet tanúsága volt a' féktelen nép dühének melylynek legalsóbb rétegei
a' rend 's törvény alul felszabadultak. E' mozgalom mingyárt elejénte közönséges lázadás és nem politikai mozgalom jellemét viselé mert rablás,
fosztogatás és rombolásban mutatkozott. Ilyly okból kötelezve érezé magát
a' hatóság ezen iszonyú mozgalomnak ellenállani 's a' vétkeseket megbüntetni, mi a' megyében szállásoló 's nagyrészt Péterváradról küldött
cs. k. katonaság segedelmével meg is történt. De ezen szigorú rendszabáa' szerb nélyok, a' helyett, hogy a' kedélyeket lecsendesitették volna
pességnél annál nagyobb elkeseredést idéztek el. A' szerbek ezen büntetés miatt hangos panaszokat emeltek, a' hatóság eljárását a' magyar párt
kegyetlenségének talaj do niták , mindenütt öszszesereglettek a' máj. 13-kán
Karloviczon tartott viharos szerb gylésre követeket küldtek végre számos csoport a' Csajkás-kerületben öszszejött, a' katonai hatóságon ert
azon
vett , a' titeli álgyúkat elfoglalta 's jun. 8-kán Földvár felé indult
nyilt szándékkal, hogy a' megyébe betörjenek , 's az ó-becsei és zombori foglyokat kiszabaditsák. A' tiszai kerület fenyegetett községei könyörg leveleket küldöztek a' nevezetesebb községekhez
„Krisztus urunk szenvedései" nevében szólitván fel azokat , siessenek megmentésükre. Most még
nem került harczra a' dolog mert a'lázadók a' római sánczok éjszaki pontján állottak meg, 's a' vészfenyegette vidék oltalmára öszszesereglett nemzetrök ismét elszéledtek. E' félelmes napokban történt, hogy Don Miguel
cs. k. ezrednek egyik zászlóalja, melyly Péterváradról Becsére volt rendelve , újra viszszaparancsoltatott , János fherczeg nevét visel dragonyos
ezred pedig Bács megyébl kivonult , a' nélkül hogy harczba keveredett
volna a' lázadókkal, kik a' cs. kir. katonaság közeledtével mindig császári
színeket tztek ki de távoztával az illír- nemzetieket vették el, miket aztán
meg is tartottak. Most az öszszes nem szerb lakosság állapota bizonytalanná és kétségessé ln; az önvédelemre szükséges elkészületek ezen hangulatban történtek meg. A' cs. k. hader eltávozta 's a' jun. 10-kén kelt
insbrucki rendeletek után Bácsmegye hatóságának csak egy teendje volt
nemzetrséggel látni el a' vészfenyegette helységeket 'a ismételt elterjesztésekkel unszolni a' magyar ministeriumot hogy rendes katonaságot
küldjön le. Azalatt a' lázadók elrenyomultak, 'snagy számú serviánusok
's mindenféle szökevények által szaporodva Szent Tamást besánczolták. A'
polgárháború elkezddött. A' magyar seregek, névszerint június utolsó
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császár-huszárok, július elején Ferdinánd fherczeg huszárjai,
Don Miguel zászlóaljak megérkeztek Bechtold, Wolnhofer,
Eder cs. k. tábornokok vezérlete alatt. Sz. Tamás római kath. lakói, kiknek menekülni sikerült, borzasztó vérontásokról beszélnek, melylyek ott
a' magyarokon elkövettettek. Az elkeseredés nttön ntt, 's nem sokára
a' szerb lakosság- a' nem szerbekkel mindenfelé a' legvéresebb harezrakclt,
mirl a' történetek valaha emlékeznek. A' szenttamási sánezokat august.
19-kén a' magyar seregek megtámadták, de sikerctlenül melylynek következtében hangosak valának a' gyanúsítások, miszerint a' cs. k. tábornokok a' szerbekkel egyetértenek, 's a' pesti országgylésen Perczel Móricz
budai követ nyíltan árulással vádolta a' magyar seregek vezérséget mi
miatt mind az ülésben ingerülten megtámadtatott, mind az ülésen kívül
párbajt kellé vívnia. Késbb a' magyar seregek hevesi, jászkunsági, majd
pesti nemzetrök által ersittetve, bekerítve tárták Sz. Tamást de a' sánezokat be nem vehetek, hanem Temerin magyar és Járek német községek
a' ráczok által felgyújtatván lakosaik nagy részben elszéledtek, 's iszonyú
nyomorra jutottak. De Bácskának rettenetes korszaka csak akkor kezddött midn a' magyar seregeket a' debreczeni kormány a* fsereg szaporítása végett a' fels Tiszához víszszaparanesolá. Ez a' ,, mészárlás korszakának" mondathatik. A' magyar hadtestek útnak indultak 's az utolsó
osztályok f. é. január 20-ika déli óráiban hagyták el a' verbászi tábort. A'
hadmenet iránya és szándéka senki eltt nem volt titok minthogy a' csapatok elindulása csak 14 napi heves vitatkozások után határoztatott el. Ezen
vitatkozások a' sereg viszszatartását 's a' debreczeni határozott parancsok
elmellztetését vették tárgyalásba. E' kérdéshez a' megyei hatóság öszszes
személyzete szólt, 's minden ervel ellenszegült e' parancsolatnak, de eredmény nélkül. A' szerbek csendesen hagyák elvonulni a' magyar sereg utolsó
csapatját is 's csak ezután 24 órával jan. 21-kén történt a' szerb felkelk
els hadmenete Uj-Verbász felé, kísértökben gyilkolás, rablás és gyújtogatás. A' tettek, mellyek színhelyévé Uj-Verbász ln, az egész megyét
borzalommal és iszonynyal tölték el annál inkább, mert e' német helység
elre jelenté maga-feladását 's kebelében nemcsak semmi fegyveres er
nem rejlett, hanem magyar lakosság sem találkozott. Még ezen helységben fosztogatás közepette paranesot küldtek Kulára a' kamarai tisztekhez melylyben a' kulai uradalom a' szerb nemzet tulajdonává kijelentetek, 's kiadatása követeltetett. Késeibb hasonló felszólítások küldettek a'
menye minden községéhez. Néhány nap múlva a' lázadók két csapatra
oszolva két irányban árasztották el a' megyét, 's most középkori iszonyú
jelenetek következtek be, melylyeknek iszonyuságát egészen leírni lehetlen.
a'kamarai
Men-emlitjük csak a' kulai és szivaezics. k. raktárak elpusztítás;!
éi megyei épületek lerombolását, az ó-beesei, kulai és zombori levéltárak
elkobzását, a' zentai, kulai, kanisai és topolyai gyógyszertárak elpusztítását, a' börtönbe zárt fegyenczek kiszabadítását, a' zentai mészárlást,
m slylyben nem- és korkülönbség nélkül, részint a' legmesterkéltebb kínzásokkal, két ezer lakos végeztetett ki, a' kulai vérbirqságot melyly van
dali kegyetlenséggel ártatlanokat akasztatott 's hagyott órákig a' bitótan
kínoztatni. Ilvly iszonyú jelenetek következtében a' megye éjszaki szélei
a' menekülök ezrei végtelen
valódi képét mutatták a' népvándorlásnak
napjaiban

a'

az Este- és
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csoportokban lepek el az utakat éhséggel és fagygyal küzdve. Végre Bácskának rettent állapota a' debreczeni kormány figyelmét magára vonván,
a' lakosság védelmére új sereget gyjtött 's annak vezérévé P erezel tábornokot nevezvén, ezt gr. Batthyányi Kázmérral mint teljhatalmú kormánybiztossal együtt leküldé. Az cmlitett férfiak a' viszszatorlás rendszerét
választák. Csaknem az egész megye férfiait fegyverre szóliták föl, 's az
elfogott szerb rablók megbüntetése végett Szabadkán vérbiróságot állítottak. A' magyar seregek mind inkább elre nyomultak, 's végre a' beve
hetlennek hitt szent tamási sánezokat is szuronynyal bevévén borzasztó
's csaknem az egész város földig romboltatott.
mészárlás következett be
A' szerb lakosok mindenfelé menekültek, a' hová tudtak, 's a' véres polgárháborúnak utolsó iszonyatos korszaka tnt föl, melylynek sebei, hogy
valahára begyógyuljanak, egyedül a' fiatal uralkodó igazságos és nemes
F.
érzésétl várja a' szerencsétlen bácskai lakosság.
Baden nagyherczegség Németország délnyugoti szegletében fekszik,
földterületen 1.300,000 lakost számlál, és
's 270 négyszög mérföldnyi
igy ámbár területének egy harmadát hegyek boritják mégis átalában
,

,

,

—

,

,

4,400 lakos esik 1 négsz. mérföldre.
Baden nagyherczegség alkotmánya 1818-iki aug. 22-ikérl kelt. Eredetileg octroyrozva de a' nép örömteljes beleegyezése 's az öszszehivott
országgylés elfogadása st reá esküvése által ftartalmára nézve szerz,

désileg létrejött alkotmány jellemével felruházva, alaptételeiben tisztán
alkotmányos eszméknek hódol ugyan, de mégis itt-ott némi zavaros
hozzátételekkel van elferdítve, mint minden octroyált alkotmány, melylyek
azt,

a'

mi általánosságban

igértetik, részletekben

megsemmítik vagy

magyarázatnak

vetik martalékul.
fóherczeg egyesíti magában a' státushatalom minden jogát,
személye
's gyakorolja ezeket az alkotmányban megszabott korlátok közt
szent és sérthetetlen. A' nagyherczegségnek rendi alkotmánya (standische
Verfassung) van. Az országgylés, vagyis a' rendek két kamarára oszlanak de a' badeni két kamararendszernek nevezetes sajátságai vannak.
Az els kamara áll, az uraik, ház herczegein kívül, a' rendiséggel biró
családok fejeibl, a' kath. püspökbl, egy protestáns fpapból, a' két

lényegesen

Ugyanis

:

korlátolják

,

önkényes

a'

;

:

,

(heidelbergi és freiburgi) egyetem követeibl, a' fherczeg által kénye
szerint, és rendesen csak egy országgylésre nevezett de 8-nál nem több
's a' földbirtokos nemesség 8 követébl. A' második kamra áll a'
városok és kerületek 63 követébl. A' földbirtokos nemesség teljesen ki
levén zárva a' második kamrába lehet választás és választathatás jogából ezáltal a' második kamra tisztán democraticus elem gyléssé lesz
ellenben az els kamrában túlnyomó aristocratai elem némileg szelidittetik *s korlátoltatik a' fherczeg kinevezettei által, kik a' monarchiái
érdeket képviselik 's az egyetem követei által kik democrata elvekhez
hajlanak. Innét magyarázható legnagyobb részben a' badeni második
uralkodó democratai,
kamarában
kevés kivétellel megnyitása óta
azaz a' népszabadságnak 's népjogoknak kedvez irány melylyet azonban a' kormányhivatalnokoknak alkotmányilag megengedett választása

tagból,

,

,

—

,

—

,

,

:

könynyen
fherczeo;

ministeriálissá változtathat mig ellenben az
nevezett 8 tag, fleg ha ezek is a' nemesi
,

által

els kamrában a'
rendbl vétettek,

Batlen.

l'.'h;

állhatnak ellen sikeresen a' nemes földesurak aristocratioua ellenzésének. Ez utóbbiak 21 éves korukban kezdenek szavazattal bírná, 's
éves korukban lesznek választhatók. A' választás 8 évre történik. A' második kamara tagainak pedig legalább 30 éveseknek kell lenni; ezek a'
kerületek polgárai által szabadon választott, de legalább 25 éves, válaszaz alkotmányban megszabott választó-rendszer
tók (Wahlmann) által
szerint választatnak; keresztyéneknek kell lenniök, 's adó alá es 10 ezer
forintnyi értékkel birniok, 8 évre választatnak, 's a' kamra két évenkint

nem

2

,

—

Létezik egy országgylési választegy negyedrészében megujíttatik.
mány, melylynek hatásköre azonban egész korlátolt. Az országgylési

mködést

's a'
tanácskozás rendét illet rendeletek többnyire a' franczia
charta után alakit vák, alkalmazva a' kisebb badeni álladalom viszonyaihoz. Az els kamra elnökét a' nagyherczeg nevezi a' másodikaét pedig
az elébe terjesztett három jelölt közöl választja. Utasítást a' küldktl
elfogadni nem szabad. A' nagyherezegnek civillistája van, melyly a'
rendek egyezése nélkül nem emeltethetik, a' nagyherczegé nélkül pedig
a' domainek felesleges jövedelme a' státusterhek
le nem szállittathatik
fedezésére van rendeltetve 's azok eladása a' rendek helybenhagy ása
nélkül tiltva van de ugyanezen domainek egyszersmind az uralkodó
család tulajdonául vannak nyilvánitva.Az adótörvény csak két évre hozatik,
együtt a' közelebbi idszak alatti költségek részletes
's a' budgettel
kimutatása is elterjesztend; azonban a' rendek az adó megszavazását
feltételekhez nem köthetik, 's feloszlatás esetében a' régi adó még ti
Pénzhónapig szedethetik azon idn túl, melylyre megszavaztatott.
ügyi- 's adótörvények elször mindenkor a' 2-ik kamarához mennek, 's
csak ha ettl elfogadtattak akkor vitetnek az els kamarába, hol azok
elfogadása vagy el nem fogadása felett történik szavazás egészben 's
részletes változtatás nélkül. Ha az els és második kamra meg nem
egyeznek a' két kamra szavazatai öszszeszámittatnak (egészen sajátságos!
's az igy öszszeszámitott szavazatok többsége szerint mondatik ki a' határozat. A' két kamra sem egészben, sem küldöttségek által öszsze nem
jöhet, hanem csupán végzéseit közli egymással, egyébiránt pedig a*
ministeriummal van hivatalos érintkezésben. A' fherczeghez csak különkülön, és csak ellegesen kinyert engedelem után küldhetnek küldöttségeket. Mindkét kamra ülései nyilvánosak ; azonban ezen üdvös rendelet
jótékonysága nagyon korlátoztathatik azáltal, hogy a kormánybiztosok,
vagy három tag kivánságára, ha ezt a' többi tag egy negyedrésze pártolja, zárt ülésekké változtathatnak. Csak a' nagyherczegi biztosok- 's
egyes tárgyakban megbizott eladóknak szabad irott beszédeket olvasni
a' szavazás nyíltan történik. Az els kamrában 10, a' másodikban 35 tag
jelenléte szükséges a' határozatok érvényességére ; alkotmány- váltó ta,

;

,

,

—

,

,

:

1

a' tagok kétharmadának jelenléte, \s a' jelenlevk háromnegyedének beleegyezése kívántatik. A' személyek szabadságát vágj
tulajdonát illet minden új törvényre, vagy a' fenállónak minden változtatására és hiteles magyarázatára mindkét kamra általános többségének
helyeslése szükségéé (általános elv); azonban a' nagyherozeg, a' ki meg

tásra azonban

ersiti

\s

kihirdeti

mányzási jogból

a'

törvényeket, egyszersmind a' ffelügyelet! - kortörvények végrehajtására 's kezelesére, valamint

folyói a'

-

257

Baden.

egyáltalában szolgáló mindennem rendeletet
is, melyly természeténél fogva országgylési
tárgyalás alá tartoznék, de a' közjó tekintetébl sürgetsen szükségeltetik
státus

a'

biztosságára

még

adhat ki,

olylyat

—

Továbbá A' kamaráknak
(kivételek melylyek megölik a' szabályt)
joguk van sérelmeiket elterjeszteni 's kérelmezni és alapos sérelmeik
azonnal orvoslandók. Kérhetik okadatolva a' fherczeget hogy bizonyos
;

,

:

,

,

törvényt terjeszszen

el

felterjesztéseket tehetnek a' közigazgatási visz-

,

szaélések iránt, vád alá helyezhetik a' ministereket 's státustanács tagjait
alkotmánysértés miatt 'sat. (ismét szép általános elvek); azonban semmi
panasz , vagy vád nem juthat a' nagyherczeg elébe mindkét kamra többségének beleegyezése nélkül, 's a' ministerek vád alá vételérl szóló
törvény csak Ígéretben maradt.
Látszik ezekbl hogy az alkotmány
egészséges alapelvei alkalmazásban folytonos megsértések veszélyének
lehettek kitéve, mire nyilt mezt hagyott a' kifejezések határozatlansága;
felügy elési jogból folyó, vagy a' státus biztossága álial szüksép. o. a'
gessé tett rendelkezések melylyek a' nagyherczeg kényére bizatvák az
alkotmány által, olyly tág értelm kifejezések, melylyek mellett alkotmányosan lehet megsemmisítni az alkotmányt; ezen jog, melylyet az
1830-iki franczia charta is megadott Lajos Fülöpnek, minden alkotmányosság- 's igy maga a' királyi hatalomnak is megöl betjévé válhatik,
s e' jog értelmének, és a' szinte emiitett ideiglenes törvényhozásnak

—

f

,

:

,

?

önkényes kiterjesztése szülte a' polignaci ordonnanceokat 's a' júliusi
forradalmat.
A' státuspolgári és politikai különös jogok jog- és teheregyenlség, személyes, és vallásszabadság, hivatalképesség, vagyon
,

—

,

birák függetlensége
biztosság
confiscátiók eltörlése , sajtó-szabadság
(ez utóbbi azonban a' német szövetségi gylés rendeletei szerint
alkalmazandó kezelés szomorú feltétele alatt) egyenkint benfoglaltatnak a'
badeni alkotmányban de mindezekre nézve hiányzott még a' kell szoros
meghatározás s biztositék. Az alkotmány kiegészitése 's megszilárdítása
tehát, természetesen, folytonos munkát adott a' badeni országgyléseknek,
s élénk harczot idézett el a' pártok között.
Az alkotmányos élet áldásaiban a' német szövetség alkotása után Baden a' német álladalmak között
egyik legels részesülvén földirati korlátoltsága daczára sokáig alkotmányos német álladalom példányképének tartatott 's Baden politikai élete a'
többi németországi politikai szélcsend és korlátolt közéleti fejldés korszakában több érdeket ébresztett maga iránt mint a' menynyi különben
csekély kiterjedéséhez képest megillette volna. A' badeni nép elevensége,
az ország fekvése 's talán mivel magok a' kormányon ülk átallották
széls eszközökhöz nyúlni a' politikai életnek olyly tért nyita , hogy a'
,

,

'sat.

,

5

—

,

;

,

,

,

,
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alkotmányát, melyly Németországban legjobbnak
megrizni. Baden azon dicsség hirében állott, hogy
Németországban az alkotmányos élet legbátrabb 's legkitartóbb elharczosa, 's csakugyan a' februári franczia forradalom után is a' marcziusban egész Németországon elhatalmasodott mozgalom els ösztönzete
Badenbl eredt. Még a' forradalom eltt jött volt Badentl indítvány
egész Németország nemzeti képviselete iránt, 's a' német frankfurti
parlament gyors egybegyjtését népválasztásai által Baden siettette.
Az 1848-diki tavaszel lelkesedett reményei azonban csakhamar csaló-

kis

sikerült,

tartatott, épségben
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k.

Ism, Tár,

1.

köt.
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s-zét; elször 1848. april havában történt nagy rázkódás
Badenben, melyly els lett lázzadás és pártütés színhelyévé midn a'
többi Németország választott férfiait kiddé az els német parlament re,
liaden polgárháborúi keservéé epiaodot élt keresztül, 's az olyly remény-teljesen kezddött 1848-ik évet szomorúan bélyegezte meg e' korán
beállott catastropha, 's ennek fájdalmas utókövetkezménye ln az ország-

dnssá -foszlottak

,

's szellemi feldulása.
ottani republicanus forradalom legfelötlbb jelét

nak anyagi

Az

nem anynyira

a'

rázkódással járó tünemények képezték, mint
minden nagy
inkább azon bizonytalanság 's ingadozás, melyly minden létez állapoton 'a
politikai

mi addig drága kivívott nyereménynek tartatok, ert vett.
hogy kétrespublica,t.i.Schweicz 's a' rögtönzött
Nem
franczia köztársaság közepett efféle mámornak engedte át magát a'
népességnek még józanabb része is, vagy hogy a' kor roppant mozgalma
's a' mozgalomhoz minden tára' sepredéket itt is felvetette a' fölületre
sadalom-ellenes bün és vágy, mint ,, társadalmi elenV' csatlakozott vagy
hooy a' rögtön alakult republicanus párt kíséretébe szegdött minden
elégedetlenség, minden bn 's erkölcstelenség minden ki vagyonban
bukva volt hanem alkotmányos országban meglep jelenet vala a' hirtelen fordulat minden ellen, mi a' fennálló alkotmányhoz tartozott, 's hol
gylölet nem volt, ott a' közhatalom megbénulása, 's határozatlansága
kik a' kormány legszilárdabb gyámolóinak tartat's gyávasága azoknak
tak. Ez bizonyitja, hogy a' közállapot Badenben nem volt egészséges, 'a
a' két utóbbi év eseményei az 1848 eltt történtek ismerete nélkül át nem

mindenen

,

azon lehet csodálkozni,

,

,

,

,

;

,

érthetk.
józan politikai szabadság minden alapját
a' ministeri felelsség csak Ígéret
maradt, 's Baden alkotmánya is azon félszeg, tökéletlen 's szinteség
nélküli állapotban tartatott melylyben minden német alkotmányt igyekezett tartani a' Németországban követett rövidlátó politika, melyly
kiváltképen 1834. óta az alkotmányos élet ellen egyenes küzdelmet kezdett. Badenben nem léptek át olyly rögtön ezen utrá, mint másutt. A'
íFíwfer-ministerium bár többféleképen szolgált a' reactionak mégsem
tagadhatá meg egészen származását, 's gátot képezett a' türelmetlen,
háttérben lappangó reactio ellen. Hanem Winter halála után Blitiersdorf
alatt az 1834-diki titkos conferentiai határozatok politikája került kormányra. E' nagyravágyó és szenvedélyes férfi alkotmányos ministernek
nem volt alkalmas, de annál alkalmasabb volt arra, hogy az alkotmányos*
ság lényegét aláássa. Min gondolkodással fogott a' badeni ügyek kormányzásához, kitetszik Tel te it hómhoz irt egyik levele szavaiból. „Anynyira
viszem a' dolgot, menynyire vihetem ha én ki nem vihetem kísértse
meg más, a' siker nem csak tehetségeimtl i"ú^, hanem attól is, menynyire fognak gyámolitni." E' szellemben fogott müvéhez Blittersdorf,
alá akarta ásni az alkotmányos monarchiát; de mve osak egyrészt sikede a" monarchia Badenben alakjában
rül*, Az alkotmány túlélte a' vihari
megfogattatott. Eszközei voltak, az ismeretes szabadalom-megtagadások,
kizárása a' kamarákból, a' sajtó lenyüa' szabadéinál hivatalnokoknak
gözése, a' választásukra nagyszer mértékben gyakorolt ministeri befolya*

Baden alkotmányában
,

birta, de

a'

sajtó

el

volt

a'

nyomva,
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,

,
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szolgai 2-dik kamarai többség nyerésére 's mi legveszélyesebb volt, a'
leghevesebb szenvedélyek és erkölcstelen eszközök küzdelmébe az uralkodó személyét is bele keverte holott a' jóakaró és polgári gondolkodású
nagyherczeg addig pártokon fölül álla 's népszerségnek örült. Mindezen eszközökkel sem sikerülvén a' 2-dik kamara ellenállását megtörni,
alkotmányos elv szerint a' kormányzó rendszernek és az azt képvisel
ministeriumnak le kellett volna lépni, ez azonban inkább akart a' kisebbaz által boszúlta meg magát hogy késbi>
séggel kormányozni, 's e'
majdnem lehetetlenné válék a' többséggel kormányozni. Igen szerencsét
len gondolat volt azon mód is, melylyel a' ministerium az els kamarát
czéljaira felhasználta, miáltal azt jövendre nézve teljesen megrontotta.
Azonban e' rendszer fenállása nem volt kizárólag Blittersdorf személyességéhez kötve 's valamint gyökerei meszsze el voltak terjedve Badenen kivül, ugy itt is számos támogatója volt kik Blittersdorf kilépte
után is készen ajánlkoztak folytatni e' politikát, melyly habár szelidihtl
alakban, egész a' februári forradalomig fennállott. 1845. marcziusán az
ország kedves meglepetéssel értette, hogy Nebenius igen hizelg módon
belügyministernek neveztetett ki. Minden párt tökéletesen meg volt gyzdve, hogy Nebenius szintén alkotmányos gondolkodású, és semmi
méltatlan cselekvényre nem képes barátai 's ellenségei egyaránt elismerték emberséges személyességét nagy kiterjedés alapos tudományát és
kitn észtehetségeit. Hanem e' különben tökéletesen becsületes férfinél
hiányzott a' határozottság, az akarat és jellem erélye; Nebenius egy
német tudós legjobb 's legszebb tulajdonságaival birt, de nem birt az
alkotmányos kormányférfiban megkívántató óvatossággal és eltökéltség,

,

bn

,

-

,

,

,

,

maga nem
gel. 'S ha mindenki meg is lehete gyzdve az iránt hogy
fog semmi alkotmányellenes dolgot tenni de lehet volt hogy mellette
's háta mögött efféle kísérletek tétessenek. Voltak optimisták , kik az uj
ministeriumtól azt várták hogy szintén 's eltökélten térend viszsza a /
alkotmányos kormányzáshoz; de ezek feledték, hogy Nebenius csak czíme,
valódi mozgatója pedig az egész igazgatásnak Rettig volt , egy hátramen
cotteria eszköze nem gondolták meg, milyly képtelenség olyly ministerium , melylyben az elnöki helyet az alkotmányos monarchia szinte hive
foglalja el, holott az ügyeket a' reactionak egy ügyes és munkás képviselje igazgatja. Maga Nebenius sem fontolta meg eléggé állását, 's
annálfogva e' hamis állásnak legnagyobb véteksulya épen reá nehézkedik.
'S valóban ezen állás hatányai csakhamar érezhetk lettek. A' kormánytól
jött kinevezések , rendszabályok bizonyították min szakadás uralkodik
azon ministeriumban , melylynek vezérei egészen szétiránylottak. Minden
épen ugy ment, mint a' blittersdorfi kormány legszebb napjaiban ; különösen épen a' Nebenius-Rettig-kormány alatt a' censura mindent fólülhaladt mit a' kormány 1830. óta e' tekintetben elkövetett. 1846. február
9-dikén a' kamarák feloszlattatván 's uj választás rendeltetvén , a' választások eredménye az addig legkevésbé engedélyre hajlandó státusférfiakban is felébresztette annak gondolatát , hogy ideje némileg megfordulni \s
eltérni az addig követett iránytól a' kormány több szavazatot veszte az
uj választások által, 's az ellenzék soha sem lépé a' kamarába olyly határozott számszerinti többséggel , mint 1846-ik év májusán. A' már többé
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nem ingadozó

s biztalan kamarai többség szilárd
de mérsékelt állást
ministerium is engedékenység! hangot válta, mire egyébiránt a'
körülmények is kényszeriték mert hacsak újra fel nem akará oszlatni a'
kamarákat, legalább trhet lábra kellé magát tennie azokkal, mi meg
az élesebb személyességek és nyersebb alakok inkább háttárbe
is történt
nyomattak, 's a' ministeriumot a' kamarákban leginkább Nebenius és Bekk
képviselte. Bekkel uj elem járult a' magasabb igazgatásba. Becsületes
tiszta jelleme, 's egyszer igénytelensége minden párt osztatlan becsülését
birá ismeretei 's éles elméjénél fogva uj hatáskörét kitn jelességgel
töltötte be ; de a' közfigyelmet különösen parlamenti állása vonta magára.
Nem volt ugyan tulaj donképen ellenzéki tag, de a' kormányhivatalnokok
azon független csoportozatához tartozott, kik Winter halála után mind
inkább kiszorittattak a' kamarákból. A' kamarai vitatkozások most már
ugyan nem folyának olyly ingerült, ellenséges hangon, melyly az elbbi
országgyléseket jellemzetté mindkét oldalról félreismerhetlen törekvés
mutatkozott közeledés- és kiengeszteldésre azonban a' kormány mégis
sokkal kevesebb engedélyre állott , mint menynyit a' választások eredményéhez képest közönségesen várának. Rettig hivatalban maradt 's akkor
sem adta be lemondását midn a' kamara két harmadrésznyi szavazattöbbséggel fejezte ki iránta bizalmatlanságát. A' sajtó túlságos korlátolása,
rendri hatalmi kihágások, kérelmezési jog korlátozása, 's a' régi rendszer
más utómaradványai miatti panaszok sem maradtak el a' napirendrl.
Mindezekben legfájdalmasabban hatott látni
hogy Bekk dialekticai
ügyességét és ékesszólását olyly ministeri rendszer mellett koptatá, melyly
hoszszasabb idre úgyis tarthatatlan volt. A' szabadelm ellenzék átalában
véve igen szeliden 's mérsékelten lépett fel 's a' ministeriummali alkudozásokban olyly barátságos engesztel hang uralkodott milylyenhez ott
évek óta nem valának szokva ; láthatólag oda volt irányozva a' törekvés,
hogy kiegyenlittessék az engeszteldés útja olyly férfiakkal, mint Nebenius
és Bekk. A' kormány által tett kis ellépést lehetleg viszonozni , 's a'
parlamenti kormányzáshoz való viszszatérést lehetleg könynyitni törekedtek. Azonban a' régi politika mködése sokkal kiterjedtebb és behatóbb
vala hogysem az átmenet egy pár nap alatt eszközölhet lett volna , 's a'
népszer nevek daczára az igazgatás élén száz meg száz alkalommal a'
régi rendszer nyomaira bukkantak 's az ebbl eredt hangulat a' kamarákban abban nyilatkozott, hogy az 1846-diki ülés végével a' költségvetés
felett szavazás történvén, az csak 38 szavazattal fogadtatott el 19 ellen,
holott addig az mindig legfelebb egy két szavazat híjával szokott elfogadtatni, ekkor pedig a' kisebbség nagyobbnak tnt ki, mint bármikor
azeltt 's benne olyly férfiak foglaltak helyet, mint Welcker, Mathy,
Bassermann, Soiron, kik bár ellenzékhez tartozva, nem léptek fel ellenségesen a' ministerium irányában. E' szavazatnak a' kamarán kivül azonban
váratlan utóhatánya lett ekkor vált el elször nyíltan és határozottan
a' mérsékelt szabadelm és radical ellenzék
melyly azóta csak pillanatokra közeledett egymáshoz, 's az 1848-diki rázkodások után nyilt ellenségeskedésre tört ki. Addig a' szabadelm középrend, melyly szintén
akarta az alkotmányos monarchiát egy sorban állott olyly pártferfiakkai, kiknek ellenzése más utógondolatokat rejtett háttérben
meri ;i'
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rendszernek legszerencsétlenebb következménye épen az vala,hogya'
reformerek és forradalmiak mérsékeltek és túlzók az alkotmányosok és
republikánusok, egy ellenzéki párttá alkottattak és tömegesittettek. A'
rósz idkben együtt haladtak volt de mióta a' kormány engesztelbb
hangot válta, az alkotmányosok nagy mérsékletet tanúsítottak mindenben, 's készek voltak támogatni a' ministeriumot ha szabadelm indítványokkal lép fel , 's az alkotmányosság lényegéhez szintén ragaszkodik.
'S ezért a' nagyrészint radicalok kezében lev sajtó mérges polémiát
kezdett a' szabadelmek ellen, kivált Strnve , az általa „félszegeknek"
nevezetteket leghevesebb szenvedélyességgel támadta meg. Az ellenzék
névszerinti vezetje régibb idktl fogva még mind Itzstein Ádám volt, ámbár
személyes jelentsége tetemesen meg vala csökkenve. Itzstein igen nevezetes szerepet játszott a' badeni ellenzékben ámbár sem szellemi eredetiség sem különös politikai képzettség által ki nem tnt, ismeretei leginkább pénzügyiek voltak, 's hiányzott benne magasabb törvényhozói
felfogás. Mint gyakorlati 's organizáló státusférfi nem sokra lett volna
képes, hanem a' tagadó ellenzéki szerepre mintegy születve volt 's 1822.
óta a' badeni politika épen e' szerepet igen könynyüvé tette neki. Az
emberekkel bánni jól tudván a' parlamenti választások körül olyly befolyást nyert, milylyet Rotteck halála óta senki sem, 's Badenben a' szabadelm ellenzéket rendezte 's gyakorolta be. Már mint hivatalnok sokat
igen alkalmas pártvezér volt arra
tartván a' fegyelemre
hogy a'
szétirányló elemeket együtt tartsa. A' pártok elválása után a' radicalok
mködését belsejében bizonyosan gylölte mivel ez az általa létrehozott
mvet, a' szabadelmek és radicalok közötti szoros szövetséget, felbontotta. Látszólag vele egy sorban állott Welcker Károly, ámbár természetes fejldési irányra nézve tle nagyon különbözött. Welcker nem birt
Itzstein diplomatái tehetségeivel simaságával hidegvérsége- 's kimértségével, de szellem-, képzettség- 's ismeretekben sokkal fölülhaladta azt, 's
ha Itzstein különösen a' tiszta badeni ügyek körül birt kitn jelességgel,
Welcker ismét akkor volt legragyogóbb, midn eszmedús emelkedett szónok létére átalános politikai viszonyokat ,. 's a' német alkotmány ügyét
tárgyalta. Welcker a' régi politika elleni leghevesebb megtámadásában i s
magát mindig a' positiv , fenálló törvényhez tartotta, és soha sem hivatkozott a' forradalmi hatalomra a' radical nihilismust mind politikai, mind
egyházi ügyekben gylölte 's e' gylöletét még azon idben is kifejezte,
midn a' szabadelmek és radicalok közötti szövetség virágzásban állott.
Hasonló viszonyban állt a' radical- párthoz Bassermann és Mathy. Bassermann Fridrik els fellépését a' kamarában inkább ifjúi hevesség és a'
ministeri rendszer feletti boszankodás mintsem politikai érettség jellemzetté de csakhamar beletanult a' parlamenti formákba, 's a' badeni kamarák egyik legfbb díszévé vált
középrendnek nem volt
a' polgári
nálánál jelentékenyebb képviselje. Bassermann is, mint Welcker, a' változhatlan ministeri rendszer ellenébeni hoszszas ellenzés által sokkal
tovább szoríttatott volt bal felé, mint természetével megegyezett, 's el
kellé jni azon idnek, midn elvált az igazi telivér radicaloktól , mert
nála is az alapot conservativ gondolkodásmód képezte. Bassermann egészen azon középosztályhoz tartozik, melylybl felmerült, 's egyik legbüz,
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góbb elöharczosa volt az alkotmányos monarchiának és nemzeti irányú
politikának, mint azt e' polgári középosztály egy pár évtized óta felfogta,
,
Vázért a' badeni radieal-sajtó rég „bourgeois"-ruik keresztelte el
's
anynyiban igen helyesen, ha az által a miivélt és vagyonos középosztály?
ak alkotmányos szabadelmsége, szilárd t-s jólrendezett álladalmi fonnák

t

1

i

elszeretete demagógiái és forradalmi mesterkedések, radical nihilismus, sociansticus és communisticus kísérletek , a' jelenkor társadalmi
alapját felforgatni irányié tövekvések iránti ellenszenve jeleltetik. Szoros
iránti

állott vele Mai In/ Károly. Legelbb 1842-ben Konstanz
város választá követté, 's az ekkori választások alkalmával benne nyerte
az ellenzék legjelentékenyebb gyarapodását mivel általa nemcsak egy
pártszavazattal többet , hanem pénzügy , kormány és nemzeti gazdászat
tapasztalt ismerjét , 's ügyes tollú irót nyert , ki igazgatás és politika
tárgyairól egyszern, kellemesen, alaposan 's mégis népszern tudott
irni. Minden ároni ellenzék embere legkevésbé sem volt, az alkotmányos
monarchiához
ragaszkodott, 's nem lehete kételkedni hogy erisis
idején hová fog szegdni. Egyébiránt mar 1846-ban Bassermannal együtt

barátságban

;

hn

,

hogy a' kormány ellen nem mint a kormány ellen, hanem
Qsak az addigi rendszer gyakorlata ellen küzd. A' badeni kamarai ellenzékben általában az alkotmányos párt birt túlsúly lyal a' radicalok felett,
's azon párt nem vett részt a' Strure által
megkezdett izgatásban. A*
radical-sajtó által az ellenzékben elidézett szakadás kiengesztelésére,
öszszejövetel rendeztetett Du riadtban 1846. november 29-re, melylyben
minden ellenzéki szinezet 's töredék Zittel- és DennigtöX kezdve Itzstein.
Brentano 's Richterig részt vett. Kevés héttel ezen öszszejövetel után
hozta meg a' kormánylap a' régen várt ministeriumi változásokat. Nebentu
a' belügyet Bekknek engedte , 's az álladalmi tanács elnökségét vette át,
Keltig kilépett, vele együtt mások is, kik a' régi rendszer eszközeinek
tartatának. A' polgárság java az uj igazgatást örömmel üdvözölte , 's
remélhet volt, hogy a' tisztviselk és polgárok közötti feszült állás jobbnak adand helyet, 's ezáltal a' közügyek menete is sikerdúsabb és kedvezbb leend. Minden legüdvösebb kibékülést remélt ; a' kormány a' parlamenti többség szellemében vala megújítva, 's e' többség Durlachban
kiengesztelési ünnepet ünnepié. De az egyszer felmerült szakadás más
oldalról újra kiütötte magát. Durlachban, történetbl vagy szándékosan,
egy ember nem jelent volt meg Hecker.
név a' badeni viszonyokba
nagymértékben van szövdve , ugy hogy is bvebb említést érdemel.
Mannheimi ügyvédi pályája legkevésbbé sem gyanittatá elre a' leend
social-democratapárt egykori vezérét, ámbár tanulói éveitl fogva mindig
észrevehet volt benne a' különezség 's rendkivüliség utáni törekvés és
hajlam. A' közéletben még Blittersdorf idejében lépeti fel. Weinheimban
követté választatok , de sokáig nem vala képes nagyravágyásának megfelel jelentségre vergdni, minek legfbb oka <> magában feküdt, a'
parlamenti vitatkozásokba olyly „bursoh"-fóle léhaságol vivén be, mi
badeni kamara szokásaival,
ezenkívül is minden müveit
ellenkezett
emberre nézve viszszatetsz volt. Az ellenzéki vezérek közül lt9tteinnt\
V Sanderrél, míg élt ezen utóbbi, állott közelebbi viszonyban. Különben
az ellenzékre nézve, Hecker weszélye
önfej természete terhes melléklel
5

kijelentette volt,

:

;•

W
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t
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volt ellenzéki szavazatához; nem volt képes magát a' párt taktikájának
és többségének alávetni , kivált ha hiúsága érdekelve ln. Léhasággal
határos könynyelmüségnek engedte át magát gyakran , midn a' politikai
élet egész komolysága forgott fen, 's könynyen elképzelhet volt, mivé
teendi Heckert a' viharos izgalmu forradalmi kor. Minden tehetségeivel
birt egy tüzes demagógiái szónoknak, 's befolyása ott kezddött, hol a'
józan meggondolt nyugodtságé megsznt. Állhatatlan könynyelmüsége,
saját képzeldésének álmaiban elfogultsága, hizelgk és demagógiái udvarlók irányábani hozzáférhetsége elre gyanittatták, min szerepet játszandik, politikai hazardjátékos kalandos könynyelmüségével fogott olyly
dolgokhoz, melylyek a' nemzet egész komoly figyelmét igényelték, 's nem
lett egyéb vakmer pártütnél, ki jobbra érdemes tehetségeit igy hiában
elpazarolta. 1846. végével már meglévén a' szakadás közötte és a' mérsékelt
jelelte ki politikájának parlaellenzék között, a' radical sajtó tisztán
menti képviseljéül és Struve mindenképen igyekezett bens egyetér-

t

,

jni

maga Hecker

is kezdett megbarátkozni a' socialisigy elkészíteni átmenetét a' socialisták táborába,
's 1847-ben tökéletesen elvált a' régi ellenzéktl, midn egyszersmind a'
kamarából is kilépett, mig végre a' radicalok unszolására követi székét
újra elfoglalta. Midn pedig az 1848-diki forradalom legelször is Badent
meglepte, az alkotmányos létet ott megingatva, a' kormány iránti bizalmat
megrendülve 's még viszsza nem állva az álladalmi organismust a' régi
politika maradványaival , mindenféle rósz 's kór anyagokkal teli , 's a'
szabadelmü 's radical párt közötti ellentétet élesen kifejldve találta,
élesebben talán, mint akár hol másutt. Még szerencse volt, hogy 1847.
kezdetén szintébb parlamenti kormány vette volt át az ország kormányrudját 's csak az a' kérdés, valljon az akarat szilárd és békés végrehajtására nem volt-e igen nagy már a' kóranyag, a' békés orvoslás kora nem

tésre

Heckerrel. 'S

ticus iskola tanaival

,

's

,

,

már különben is elszalasztva ?
Badeni forradalom 1848 1849-ben. Az elbbeni czikk végszavai,
ámbár csak Baden szk körére kimondva, egész Németországra alkalmazhatók voltak a' kormány iránti bizalom egész Németországban megvolt-e

—

:

az álladalmi szerkezet mindenütt aláásva ,

's a' társadalom
mindenféle erkölcsi 's politikai romlottság bontó elemeitl átjárva. Baden
csak Németország elpontja volt melylyet a' kivülrl jöv rázkódás legelbb kellé hogy érjen; az egész Németországon ert vett forrongás
Badenben különösen szitva 's ébren tartva levén a' konok ministeri politika elleni hoszszas küzdelem által. 'S az ügyek vezérletét Bekk vévén
át habár nagy részt el is enyésztek a' bureaukratikus rendszer legnyomasztóbb 's leggyülöletesebb kinövései 's már a' februári forradalom
eltt tétettek a' ministeriumban elmunkálatok népszerbb igazgatás
behozására, 's kivált lépések a' szövetségi gylésnél és nagyobb német
kormányoknál a' német sajtótörvények javitására de a' baj sokkal
mélyebben feküdt hogysem azonnal megszüntethet lett volna 's azonkívül a' ministeriumban is hiányzott elegend erhatály régi viszszaélések
kigyomlálására végre a' régi kormányból két legnépszertlenebb tag az
új kormányban is részt vett Regenauer pénzügy- és Trefurt igazságügyi
minister. Csakhamar kifejlett a' régi ellenzéki pártnak alkotmányossá,

volt rendülve

,

,

,

,

:

,

,

;

,
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alkotmányos monarchia valódi életbeléptetését kívánta,
radicállá szétválása melyly utóbbi azon túl is kiterjeszté igényeit. Az
1847 szi kiegészít választások alkalmával a' szabadelmüek és radicalok
legelször állottak ellenségként egymással szemközt, 's nevezetesen
Struve követté választatása a' polgári szabadelmüség határozott ellenállásán
szenvede hajótörést; és most Stru ve, lapjában a',, Deutsche Zuschauer"ben
még annál dühösebb 's megtámadóbb polémiát folytatott a' ministerium 's
a' kiengeszteld polgári szabadelmüség ellen. Mind szorosabb öszszeköttetésbe jött vele Hecker, kinek ideges izgékony ságát az itju radicalismus
nagyon fel tudta használni , túlságokrai hajlandósága
különben is a'
Struve által képviselt socialis democratia szövetségesévé tevén , 's bele
engedvén magát kevertetni kísérletekbe a' munkás néposztályokat politikai mozgató erül használni , Struve pedig mindenképen dolgozván, hogy
Hecker és ennek régi barátai között a' kiengeszteldés többé lehet ne
legyen. Gondatlan odaengedése és könynyehnü nyíltsága Heckert már
ekkor olyly forradalmi propaganda ügynökévé alakitá át melylynek vég
czéljaiba 's eszközeibe még hihetleg be nem volt avatva.
1847 december 9-dikén nyitá meg Leopold nagyherczeg a' kamarákat,
öt országgylés óta elször lépé személyesen a' népképviselk elébe , 's
szólott hozzáj ok egyszer és szives beszéddel; „szivének jól es magasztos érzettel" fejezte ki köszönetét a' nép iránt, melyly a' lefolyt Ínséges
raelyly csak az
's

,

t

,

a' rendet sehol meg nem zavarta, 's igérte, hogy a' ministerium
nemsokára olyly törvényjavaslatokkal álland el melylyeknek elterjesztését magok a' rendek kérték. A' kamarák válaszfelirata legengesztelbb
's legelismerbb hangon volt szerkesztve ;\s a' kamarában a* polgári szabadelmüség legtöbb képviselje, ezekkel Mathy Soivon, Bassermann a' jobb
és baloldalból kiválva, mindinkább középpárttá alakulva, magvát képezték
egy jövendbeli szilárd ministeri többségnek a' radicalismus a' kamarában
csak néhány szavazatra volt szorulva, 's különösen roszul esett neki e'

év alatt

,

,

,

;

kiválás és új pártalakulás.

Azonban már szaporodni kezdenek az új forradalom eljelei Schweiczban, Olasz- és Francziaországban. Németországban a' népnek minden
ellenszenve különösen a' szövetséggyülés ellen vala központosulva mivel
ez volt fészke azon kislelk politikának, melyly mindenütt alélt 's ertlen
hol jót kellé tenni, csak a' jó meggátlásában volt hatalmas egyszersmind
az vala a' nagy bnbak melylyre minden német kormány hárintotta a'
30 év óta követett elnyomási politika felelsségét. Képzelhetni tehát,
min hatást gyakorolt Bas ser mannák a' badeni kamarában 1848 február
12-dikén tett indítványa a' szövetséggyülésnél behozandó népképviselet
iránt. A' német nemzet tompa, forrongó mozgalmának ez által nagyszer
jelszó vala adva; a' nemzet legfontosabb és legmagasabb igénye ki vala
mondva, 's a' német nemzet legmveltebb 's legjelesebb tn fiainak törek,

;

,

vésejobban rendezett új szövetséges álladalomra vala irányozva, melyly
kiemelje Németországot az európai álladalmak körében addig elfoglalt
méltatlan állásából.
Ekkor érkezett lecsapó villámként nyugatról az új események
Lajos Fülöp bukása 's köztársasági ideiglenes kormány felállítása. Baden
1

ben kimondhatlan volt

c'liir

benyomása hanem
;

:i/

1

1

*

-

-

els bámulat] ós öröm-
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perczek után, kiki egyetértett az iránt, hogy a' hazai dolgok fontosabbak,
mint a' nyugati hirek. Mannheimtól Konstanzig mindenütt egybegyltek
sajtószaa' községek
's feltették a' kívánságok ismeretes négy pontját
német parlamentet. Az
badságot, népfelfegyverzést, esküttszékeket
els ösztönzetMannheimból jött, hol Struve most diadalt üle,'s menynyire
meg vala gyökerezve mindenütt a' méltatlanság mély érzete, menynyire
egyez volt mindenütt az ítélet a' régi politika felett bizonyítja az hogy
Németország minden táján azonnal egyhangúlag és hevesen ismételtettek
azon követelések, mely ly éknek teljesítése a' szerény kérelmezéstl állandón
megtagadtatott. Még egyszer egyesülve lépett fel a' szabadelm és radical párt. Február 27-én Mannheimban számos polgári gylés tartatott,
melylyben Mathy Bassermann és Soiron Itzstein és Struvexal együtt
vett részt a' vélemények csak a' fellépés ersebb vagy szelídebb módja
körül ágoztak el, egyébben egyetértettek. Itt fogadtatott el Struvetó\
szerkesztve ama' felírás, melylynek tartalma csakhamar egész Németországot bejára. Hasonló tartalmú felírások érkeztek egész Badenbl , 's a'
különben olyly békeszeret fváros Karlsruhe az els volt melyly a' nép
kívánságai mellett felszólalt. Egyetértés és örvendetes remény napjai
:

,

,

,

,

,

.

:

,

voltak ezek.
Azalatt a' franczia köztársaság kikiáltásának is megérkezék hire ; 's
kormány engedélyekre hajlandó ln. Február 29-dikén a' ministerek

a'

a'

kamarában megjelenve nagy kiterjedés reformokat Ígértek. Hanem azon
néhány nap alatt a' mozgalom már óriási arányokat ölte magára, a'
kérelmezési mozgalom az egész országot elfogá, 's marczius 1-sjén kellé
e' kérelmeknek minden badeni város küldöttségei által a' kamarákba beadatni. Azonban aggasztó körülmény volt, hogy több városból azokhoz
nagy tömeg proletarius és mesterlegény csatlakozott, kiknek számára
ismeretlen pénztárból vasúti jegyek váltattak, "s Karlsruheben sok
mindenféle gyülevész ismeretlen nép kezde feltünedezni, melyly 1848-ban
mindenütt szokott hirtelen mutatkozni, hol a' forrongás kitörend volt,
's ép' olyly rögtön el is tnni. Már
február 28-ikán éjjel elfogtak egy
csomó ilylyen népet melyly a' városnak távolabb fekv részében forra,

dalmi emissariusok, különösen Blind Károly iró által vezettetve, a' köztársaságot éltette 's utczai zavart próbált elidézni.
Marczius 1-sjén a' radicalok, különösen Struve , mindenképen azon
voltak, hogy minden küldöttség személyesen 's tömegesen bocsáttassék
be a' kamarai terembe, a' kérelmek átadását szónoklattal kisérjék, 's a'
kamarán keresztül vonuljanak. Az alkotmányosoknak, kik még befolyásukat nem vesztették el egészen, egész szilárdsággal 's erélylyel kellé
fellépniek, hogy e' szándékot meghiúsítsák, míg végre anynyira vitték
a' dolgot
hogy a' kérelmeket egy kis választmány nyújtsa át hallgatva
a' korlátoknál. A' kamarában izgalmas ülés volt. A' karzatok 's folyosók
forradalmi ifjúság mesterlegények 's munkásokból álló tömegtl voltak
ellepve melyly minden intés daczára
mint mindenütt illetlenül st
fenyegetül viselte magát. Az ülés kezdetén Bekk minister kijelenté,
hogy a' kormány az 1831-ben szövetséggyülési határozat által felfüggesztett badeni sajtótörvényt azonnal életbeléptetendi. A' többség ezt kitör
örömmel fogadta, csak Hecker és Brentano állott el nyolcz követtársa
,

,

,

,

,

,
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nevében további

tönények

új

eltörlését

kívánságokkal nevezetesen kívánta a' kivételes
katonaság' felesketését az alkotmányra, min,

:

a'

politikai jogegyenlségét
népfelfegyverzést , hbérBég és kiváltságos törvényszékek eltörlését , fokozatos jövedelmi adó,
népszer igazgatás és általános német nemzeti képviselet behozatalát. A' kamara többsége ezeknek nem anynyira tartalma , mint uvódja
ellen tett ellenvetést, Hecker ezeknek azonnal minden további tárgyalás nélküli elfogadását kívánván
de a' kamarai többségnek volt
még anynyi erkölcsi bátorsága és becsületérzete, hogy nem engedte
magát terrorizálhatni, 's jogaihoz ragaszkodott. A' tárgyalás azonban

den hitfelekezet

,

;

olyly gyorsan folytattatott

hogy Welcker már másnap beadta

,

jelen-

kiküldött vizsgáló bizottmány nevében melyly az indítványozott pontokat nemcsak elfogadá hanem még ujakkal is bvítette , nevezetesen kívánta a' ministerek felelsségét, a' birák függetlenségét, a'
ministerium és szövetségi követek kitisztázását a' régi rendszer követitl.
A' kormány marczius 4-dikei feleletében megfelel törvényjavaslatokat
ígért, 's marczius 9-kén hivatalosan közzététetett az új ministerium névsora, Regenauer és Trefurt lemondván; azonnal elküldetett a' frankfurti
szövetséggyüléshez a' népképviselet iránti indítvány ; Bliltcrsdorf viszszahivatott, helyébe Welcker és bizalmi férfinak Bassermann neveztetvén
tését

a'

,

,

ki 's ugy látszott mintha a' békésen kezddött mozgalom békésen fogna
végzdni 's mialatt a' népmozgalom árja egész Németországot elözönlé,
Badenben a' dolgok nyugodt állapotra jutottak. Itt-ott mutatkoztak
ugyan rendetlenségek 's kihágások, zsidóüldözések, 's parasztdulások
,

,

;

ugyanott, hol

a'

16-dik században

parasztháború dühönge

a'

de ezek

,

nem

bírtak politikai forradalom színezetével. Ekkor hirtelen nyomtatott
felhívás jelent meg marczius 19-dikén Offenburgban tartandó nagy népgylésre. Az aláírók nevei között Hecker , Struve 's hasonlókon kivül
Welcker és Soiron is olvasható levén ugy vették az emberek hogy az
nem a' széls párt demonstratioja lesz, hanem minden szabadelmü pártszinezetet egyesitend. Els eszméje annak hogy a' népre nagy gylésekben
hassanak, clubbok és honvédelmi bizottmányok felállítását eszközöljék,
kormány útját lassanként megegyengessék, Strtiretól
's a' demagógiái
származott 's Heckertöl készséggel fogadtatott ; mások mint Welcker és
Soiron, vagy nem látták át a' radicalok czélzatát, vagy talán a' tömegen
még uralkodhatni reméltek ámbár a' többi szahadelnüí követ s az
egész közép polgári osztály, nyíltan kijelenté ellenszenvét, 's nem vett
részt a' gylésben. Az offenburgi népgylésen még nem kísértetek meg
ugyan republicanus felkelés de kikémleltetett az alap , a' mez. A'
tömeggel, melyly az eladottaknak legnagyobb részébl egy szót Bem
s tártai
érte, elfogadtatott Struve egy határozati pontot, melyly
fl
czélzatát nyiltan elárulá e' határozat egész Badennek clubbok bálójával
,

,

,

,

,

;

,

M

:

teend

elboritását czélozta;.'s ha Hecker

lázadási

merényektl tartózkodásra

hogy majd

hallatni fogia szózatát, ha

sége lesz a' nép karára.
A' dolgok további folyama

hamar

megérlelte.

Még

tartott

itt

intett is:

ennek

beszédében minden

nem ok

nélkül utalt arra.

ideje eljü\end

,

midn

republioanus lázzadók
a' badeni
az oUénburgi gylés alatt megérkezel* a

BXÜk

tervei!
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A' nyugati forradalmi propagandának melyly a'
kormány egyik tagjában hathatós támaszszal birt, reményei magasabbra emelkedtek; a' franeziaországi és schweiezi propaganda
soha sem nyugodott, 's ekkor azt hivé hogy eljött a' siker pereze. Bern

berlini

események

hire.

,

í'ranczia ideiglenes

,

cantonban történt azon öszszebeszélés melylynek czélja volt fegyveres
berontást intézni Németországba számítottak a' franeziaországi munkások szabad csapatai együtthatására, 's e' napokban csakugyan nemcsak
Elsassból szállingóztak egyes dologtalan munkáscsapatok a' badeni rajnai
határszélre hanem Parisban is fegyverkeztek és készültek azon democrata légiók, melylyeknek bevallott czélja fegyveres berontás volt déli
Németországba. 'S mi akkor még nem vala bizonyosság, késbb nyilvánosságra jött; t. i. a' franczia ideiglenes kormány bizonyos tagjainak
részessége. Ledru Rollin hiu ábrándozókat 's kalandorokat, mint Herwegh,
.Börnstem, Bornsfedt, arra használt fel, hogy egy részrl Francziaországot felesleges dologtalanok terhétl megszabadítsa", másfell forradalmi
elemeket ültessen át déli Németország- és Belgiumba. A' badeni széls
baloldal vezetinek részessége e' merényekben kitetszik abból, hogy mind
Schweiczban,mindPárisban a'Badenbl jöv szózatot 's felhívást emlegették
rósz kinézés,
's várták. Forradalmi emissariusok jöttek mentek Badenben
gyanús emberek nagy számmal tünedeztek fel forradalmi viharmadarakként; a' városi proletárságot minden módon izgatták; készpénz volt
látható olylyanok kezében , kik azt sem vagyonukból sem munkájukés siker
ból nem szerezhették. Azonban a' vezetk eltt is vakmer
kinézésével nem igen kecsegtet merénynek tetszett egy elkülönzött
badeni republicanus lázzadás azért reményeiket egy különösen Frankmelylynek sikefurtban sikerülend csapás eredményeibe helyezték
rültével egy jeladásra a' Badenben ásott minák azonnal fellobbantandók
,

;

,

;

,

,

;

,

lettek volna.

E' szellemben kezdtek mködni. Legnagyobb mértékben folyt az izgaa' schwarzwuldi és bodenseei kerületben. Fizgató Konstanzban kivált
Fickler volt ki e' szerepet itt évek óta vitte. Marczius kezdetétl fogva
foly vast respublica mellett izgatott 's elhitette a' néppel hogy a' német
alkotmány ügye a' Bodensee egy szegletében fog eldlni. 'S menynyire
sikerié az izgatóknak a' nép gondolkozását elforditni kitetszik az ofFenburgi után tartott népgyülésekbl. A' mérsékelt vezérek már egészen
viszsza valának vonulva, 's a' vezérletet egészen Strtwe 's hozzá hasonló
demagógok vevék kezökbe. Számosan jelenkeztek a' forradalom commisvoyageurjei jacobinus divatöltönyben. Az alkotmányosok legfelebb ellenfél
gyanánt jelentek meg, utálattal kelve ki a' demagógiái mesterkedések
ellen. Freiburgban sikerült Slruvenak fanatisálni a' tömeget, melyly a'
lémet szövetséges köztársaság mellett szavazott Heidelbergben azonban
a' republicánusok vereséget szenvedtek
mig más helyeken a' Schwarzwaldban és bodenseei kerületben több népgylés tartatott melyly a'
freiburgi határozatokhoz járult. Próbálták megnyerni a' badeni katonaságot is, melylynek állapotja eféle ármánykodásoknak kedvezett; mert
egy német seregben sem volt az igazi katonai szellem kifejtése anynyira
elhanyagolva, 's az áltestületi és kasztszellem anynyira ápolva lakomázások, csábitások 's hizelgések által anynyira YÍYék a' dolgot, hogy a'
tás

,

,

,

,

i

;

,

,

:
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fegyelem megtágult,

's

a'

tisztek

e'

mesterkedésekkel szemben ertlenek

voltak.

A' kormány mintegy bénulva levén, a' republicanus párt szerkesztése
akadály nélkül haladt elre. Igaz, hogy e' párt csak igen kis részben
állott valódi hazafiakból
vagy komolyan lelkesültekbl de annál gonoszabb elemekbl állott azon 3ereg nagyja, mit a' republicanus demagógia
gyjtött. A' vezetk, csakhogy párthíveket szerezzenek, a' legaljasabb
indokokat hozták mozgásba. Elszámlálták a' civillista kiadásait
a'
vagyonosok gazdagságát terhek és adó nélküli kormány káprázatát állították az ámított tömeg szemei elébe a' pénz- és élvvágyot serkentették.
Az elvadult ifjúságot illy eszközökkel vadászták, a' dolgozó néposztályt
munka nélkül élv vetés nélkül aratás reményével kecsegtették 's a'
munkás takarékos vagyonosság ellen ördögi vak gylölséggel töltötték el.
'S ha a' falusi nép némileg ellenállott is annál kedvezbb mez volt a'
városi proletárságnál. A' társadalomnak egész tönkre jutott része e' párt
soraiba állott, a' közönséges romlásban saját javát remélvén.
Ilyly forradalmi elkészületek között érkezek el az elhatározás órája,
mivel nem Badenben hanem Frankfurtban kellé történni az eldönt csapásnak. Az egész déli németországi radicalismus talpon volt a' forradalomnak minden mozdítható csapatai, ifjak, mesterlegények, turnierFrankfurtba voltak szállítva, ha nem is barrikadi harczosokul, de
legalább tapsolókul. Már több
nappal a' Sz. -Páltemplomi gylés
megnyílása eltt Hecker, Struve
egész viharos ékesszólásuk által a'
forradalmi szellem gyarapításán 's a' jövendbeli convent elkészítésén
dolgoztak. Hanem mindez csak a' párt számszerinti kisebbségének felfedezésére szolgált. A' legkülönbözbb elemekbl álló gylés épen nem bírt
forradalmi ábrázattal, 'a a' republicanus párt minden kísérlete hajótörést
szenvedett anynyira hogy Hecker, mint pártoskodó, még az ötvenes
választmányba sem választatott meg. A' frankfurti dolgok a' badeni eseményekre elhatározólag hatottak. April 2-dikán Hecker és Struve kijelen:

,

,

;

,

,

,

,

,

;

hsk

,

,

,

a' rokongondolkodásuak között
hogy eljött a' cselekvés ideje 's
Frankfurtban nem levén kedvez tér másutt kell próbálni. Senki sem
kételkedett hogy Badent érti. Itt mindenki a' jövend dolgok feszült
várakozásában élt a' felvidéken tartott népgylések tisztán kitüntették,
min czélra dolgoznak. Struve 's Fickler azt emlegette hogy a' nagyherczeg tartasson szavazást a' felett valljon a' nép monarchiát akar-e vagy
respublicát. El volt rendezve a' badeni kitöréssel egyesítend franeziaországi és schweiczi berontás terve a' crisis kitöréséhez közel álla. April
6-dikán a' kamara szózatot bocsátott a' néphez, melylyben elszámlálta,
mi történt már az álladalom újjáalakítására, 'a inté, ne koezkáztasson
ujolag mindent bnös merények által.
A' kormány sem ült tétlenül. Siettette a' 8-dik nemet hadtest kiinditását, 's már april els napjaiban megérkeztek az els szövetségi csapatok.
Ez természetesen nem tetszett a' republicanus pártnak
egéa
's
országban azonnal szétküldöztek, vihar-kérelmeket rendezni az „idegen"
csapatok eltávolításáért. A' kamarában ez iráni interpellatió történvén, a'
többség helyeselte a' kormány eljárásai s csak a' részes tau<>kt..l jött
ellenzés. Azalatt azonban a' pari ernyedetlenül mködött a' csapás el,.

tették

,

,

,

,

;

,

,

;

,

,
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ki ott legnagyobb népszerséggel
népben az izgalmat. Az alföldön Mannheim volt az izgatók
fó fészke. Fickler innen, hová társaival öszszebeszélni jött, épen amoda viszszatérni készüle, a' midn Mathy april 8-dikán a' karlsruhei vaspályaudvaron elfogatta. Ezen elhatározott tény által az öszszeesküvés hálója
^elszakasztatott, 's a' vezetk elsietett kitörésre kényszerültek. A' kitörésnek csak a' hónap végével kellett volna történni akkorra lettek volna
mindennel készen 's érkeztek volna meg a' schweiczi és francziaországi
csapatok. Hecker és Struve, bizonytalanok levén a' fell, menynyire vannak Fickler elfogatása által magok is compromittálva megszöktek a' tói
kerületbe, hogy ottan minél elbb elrendezzék a' lázadási kitörést, 's
Konstanzban jöttek öszsze a' többi vezetkkel, kik a' rögtöni kitörés
elhatározásán magok is bámultak. Soha kalandosabb 's eszelsebb módon
kitörés nem próbáltatott, mint ekkor Hecker és Struve által. Pedig az
els jelenségek felnyithatták volna szemeiket eszels merényök jövendje
iránt. Hecker Konstanzban hideg hangulatra talált, vélt párthívei agálylyal voltak eltelve, 'a ugyanazok, kik minden elkészületben részt vettek,
most kezdeményével felhagyni unszolák. Mindamellett april 12-dikén
Hecker és Struve felhívást intéze több községhez miszerint 14-én délre
minden fegyverfogható ember fegyverrel, l- és 6 napi élelem- szerrel
ellátva a' donaueschingeni piaczon jelenjen meg. A' siker minden várakozásán alóli volt és Struve ki más utón sietett ugyanoda épen ugy nem
talált tettleges gyámolitásra, minden kérked hirdetése daczára. Pedig
Hecker azt irta „bizonyos volt benne, hogy egyetlen kardcsapásra sem
lesz szüksége ünnepélyes diszmenetet tartand 's egész Németország
követendi Baden példáját. Midn april 13-ikán KonstanzbóX kiindult, 50
fbl állott csapatja Engenen keresztülmenve alig szaporodott 400 fre,
's a' Donaueschingenben egybegylt tó-kerületi felkelés is nyomorún ütött
ki gyéren 's roszul fegyverkezve jelenkeztek 's ha e' merény erkölcsi 's

készítésén. A' tói kerületben Fickler

,

birt, szította a'

;

,

,

,

,

,

.

:

,

,

;

;

utóhatányaiban olyly vészes következmény nem lett volna, az
egész inkább nevetséges mint borzasztó 's félelmes alakban tnnék fel.
Hecker a' rajnai síkra igyekezett jutni remélte hogy öszszetalálkozván
badeni katonacsapatokkal ezek zászlójukat hitszegn elhagyva hozzá
fognak csatlakozni; onnan Lenzkirchen át a' Schwarzwald legjáratlanabb
ormain Berriau faluba ment, hová april 17-dikén érkezett. Hecker megérte
ugyan azon diadalt, hogy Baden két városában Konstanzban 's Offenburgban ephemér köztársaságot látott felmerülni , de mindkét episod csak a'
mozgalom gyáva ertlenségét tanúsította , 's e' két kísérletnek csak anynyi
eredménye ln, hogy a' törvényes kormányhatóság letételével 's forradalmi kormány felállításával a' dolog nagyobb színben tnt fel a' fbldnépe
eltt 's számosabban kezdettek a' forradalmi zászló alá gyülekezni. Konstanzban volt badeni hadnagy Siegel alatt olyly csapat gylt egybe, melyly
számra a' Heckerét felülhaladta éhez csatlakozott egy másik csapat,
melylyet a' lottstetteni fogadós Weishaar gyüjte. Siegel csapatja ugyanazon
utón indult el, melylyen Hecker vezette a' magáét; 19-én St.-Blasienben,
20-dikán Todtnau táján állomásozott, de minden öszszeköttetés nélkül
volt Heckerrel, kit Freiburg táján lenni gyanított. Hecker e' tájt már,
18-dikán odahagyta volt,'s egyik sem tudott a' másikról semmit; Schopf-

politikai

,

,

,

,

,

;
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Arimban hadi tanácsot tartott, 's azon volt, hogy Lörrachnak menjenek,
de a' többség handem és Schliehgen mellett nyilatkozott 's estve me^ is
érkezett a' csapat Kandembe. E' táj kedvezetlen hangulatban volt reá
nézve. Schliengenben szövetségi csapatok feküdtek; Siegel és Weishaar
csapatáról meg semmit sem hallott.
Így sütött fel april 20-dikának napja; épen áldozó csütörtök volt. Az
elbbi
;

A'

G a gémnek

a

1

idsebb fia. Hecher csapatának legnagyobb része reggel, a' katonaság
elnyomulása jelentetvén, odahagyta Kandemt, 's a' városka mögötti dombokat foglalta el a' schleehtenhausx utón. Gagem ellépve , beszélgetést
kívánt Heckerrel melylyben hiában igyekezett ezt a' fegyver letételére
bírni. Mindkét vezér viszszatért a' találkozásból esapatjához. A' szabadcsapatok még mintegy órányira vonultak felébb a' hegyen mig a' scheidegg'i
tett elérték. A' katonaság nyomban követte. Kai ser egy iró ellépve,
,

,

,

katonákhoz „ne ljenek testvéreikre." Egyes lázadók, soraikból kilépve, a' katonaságot átállásra birni próbálták. Ekkor megjelent
Gagem, 's komoly szavakkal megpirongatta ket. A' kilépett szabadcsapatosok viszszavonultak. Agályos feszültségi szünet álla be, a' mint
hirtelen puskalövések ropogtak, 's Gagem három golyótól találva lerogyott. A nemes férfi hazafias szándékáért miszerint még az utolsó perezekben is kimélni akarta a' vérontást, 's példája által a' katonaságot megrizni kötelességérli megfelejtkezéstl, halállal lakolt. Gagem elesése
elkeseríté a' katonaságot 's csak a' véres eldöntés útja maradt fenn. A'
szabadcsapatosok közül a' kaszások mingyárt elejénte megszaladtak a'
felkiáltott

a'

,

,

;

rövid ideig tartotta magát 's a' hegyszoros alig volt félóráig oltalmazva. A' katonaság tüzétl üldözve, a' csapat vad szaladásban keresett
menedéket. Maga Hecher alig tuda az üldöz vadászok ell menekülni. Az
erdségen keresztül menekülve, ismeretlen helyeken , egészen kimerülve
nagy bajjal tudott éjjelre a' schweiezi határszélre Rheinfeldenbe érkezni.
Baselbe menvén kiutasittatott , 's onnan Elsassba szállott át mindenképpen azon törekedve, hogy a' Rajnán újra átjve, biztos utón Siegel
csapatához jusson el. De mieltt ez sikerülhete neki , hirét vette Siegel és
Struve sikertelen végerködéseinek. Ekkor aztán Basel cantonban Ulti/itenzbe ment. A' scheideggi ütközet a' vezetk megszökésévrl V a' csa itatok felbomlásával végzdött azok többnyire a' Rajnán átmenekültek; csak
Slruve, útjában megismertetve, fogatott el 's vitetett Sückingenbe] de aj
idevaló hatóság gyávaságának köszönhet", huny ezúttal szabadon bocsát!
taték.'S ámbár Hecker megveretésének erkölcsi behatása eldönt a'
lázadók két fcsapatja felbomolva, a' vezérek többnyire Schweiczba menekülve valának, a' hareznak még nem volt vége.
schweiezi határszélen
uj csapatok gyülöngtek
a' vezetk néhányai
újra megjelentek, *9 a'
Schweiczbl átrontó német munkások, több kihágást követve el) egyetöbbi

is

,

,

;

,

A

;

,

a' megszaladt csapattal, csatlakozni akartak Siegel osapatjával
'a
csapatok is léptek fel a' haroztérre. Siegel, sikerülvén vbodensen
kerületben a' Heexerét szánna nézve meghaladó csapatot gyjteni egybe,

sültek

;

uj

Frt'ilmrynnk

indult

,

a'

lázadás második

felvonására

e'

fontos

mük
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támaszpontot elfoglalni. Freiburghan szorgalmasan folytak az elkészüA' bátorságot vesztett alkotmányos párt viszszavonulása után az
ertlen hatóság elhatározta neutrálisnak maradni ellenben a' népgylési
választmány mindenképen fegyveres népgylés létrehozásán dolgozott.
Nagyszombatra (22-re) több ezer felizgatott falusi nép gylt Freiburgha,
de tetemes rész maradt ott
's bár estvére nagyobb része újra elszéledt
mégis, melyly fenyegetzve szállásozta be magát a' polgároknál, 's nem
titkolta, hogy Hecker segítségére akar sietni. A' polgárság terrorizálva
elnézte hogy a' városi radicalok , többnyire mesterlegényekbl 's turnerekbl állva, az elbbiekkel egyesülve szabad csapatot rendezzenek. Húsvét
napján ott mintegy 2000 fegyveres lázzadó állott talpon, azon szándékkal,
hogy Freiburgot elbarrikádozva, mindaddig tartsák, mig a' Todtnan felül
érkezend csapatokkal egyesülhetnek. A' katonaság, badeni, hesseni, 's
nassaui csapatokból állva, már 21 's 22-dikén a' város közelében feküdt.
Hanem vezérei a' drága idt el engedték telni mig a' lázadók némileg
rendbeszedék magokat, a' várost elbarrikádozák, 's a' hatóságtól négy
álgyut kicsikartak. 'S csak húsvét hétfjén indult meg a' város ellen a'
katonaság, ekkor sem kell gyorsasággal 's egybehangzó mozdulatokban,
hanem inkább egyes csapatokban. Ezalatt Siegel elnyomult Todlnuub(>i,
els zászlója csak egy órányira állott a' várostól maga két órányi távolságban, utócsapatja húsvét vasárnapján délután 3 órakor ért Todlnauha.
Az elcsapatnak nem lett volna szabad tovább elnyomulnia mig maga
letek.

;

,

,

,

,

,

,

meg nem

is számíegyik sem történt meg az elcsapatok gondatlanul elnyomulván a' katonasággal a' günthersthali erdben harczba keveredvén megverettek. A' városi szabad csapatok is próbáltak kirohanni de viszsza-

a'

tartalékokkal

tott.

érkezik

De

,

freiburgiak kirontására

's a'

:

,

,

,

verettek.

Épen

olyly sikertelenül kisértette

meg

Siegel az elnyomulást,

valamint másnap Siegel és Mögling az erdn keresztül a' városba behatolást. Estvére a' város környéke megtisztitva,'sa'város szorosan körülvéve
volt. 24-dikén megtámadtatott a' város , 's a' katonaság két kapun
behatolván, seholsem talált tartós ellenállásra. A' szabadcsapatok egy
így
része a' várhegyen át megmenekedett más része fogságba esett,
e' csapás is meghiúsult, 's mint azeltt négy nappal, újra elszéledtek az
eo-ves csapatok, 's a' vezetk Schweiczba szöktek ki. Azonban mialatt a'

—

,

az alföldi pártütk sem vesztegeltek. Itt a' mozgalom egészen vadsággá 's anarchiává fajult, és politikai nemesebb rajongás
vaoy idealismus leghalványabb színébl is kivetkezett, kivált Mannheimban, hol az alkotmányos ellenzék befolyásos tagjai távol levén egy korgyakorolt rettegtetést 's
hely csoport a' legalávalóbb népsepredékbl
26-dikán egész nap dülöngött a' városon, mig 27-dikén hesseni katonaság
nyomult be. Május 1-sjén még néhány ezer bajor katona járult ezekhez,
's a' város lefegyvereztetvén, ostromállapotba helyeztetett. Húsvéthétfjén

felföldön verekedtek

,

,

,

Heidelbergben is megkísértetett hasonló jelenet elidézése a' szomszéd
helységben' cscseléknép segedelmével mint ugyanakkor Freiburgban,
de a' kisérlet itt is hajótörést szenvedett. Néhány eltökélt férfi szilárdságának lehete köszönni hogy maga a' polgárrség elegend volt a'
kisérlet meghiusitására ámbár itt is felötlött a' hatóság gyávasága és.
,

,

,

kétértelm magaviselete.
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Az

lázadás utolsó felvonása is lejátszatott ez a' franczia-német
Mingyárt a* februári forradalom els napjaiban felmerült
azon gondolat német munkásokat és szökevényeket Francziaországból a'
Rajnán átszállítani, 's azon üres ürügy alatt, hogy a' parlament rendelkezése alá bocsátassanak republicánus lázadás elidézésére felhasználni.
Költk, mint Herwegh oda kölcsönözték neveiket, 's a' dolog élére
állottak. A' propaganda, a' franczia ideiglenes kormányban Ledru Rollin
által képviselve
ebben alkalmas eszközt látott a' forradalomnak a'
szomszéd országokba átültetésére, 's pénz és fegyverrel segített. Ezen
áprilisi

;

légió berontása.
,

,

,

,

úgynevezett democrata-legio magvát a' februári forradalom által Parisban
kenyeret vesztett német munkások, 's minden más nemzetbeli kalandorok
képezték
kiket a' vezérek kicsapongó reményekkel kecsegtettek
"s
melyly Parist már marczius els felében odahagyván, közelgett a'
német határszélhez egyes csapatokban. A' franczia fváros democraticus
sajtója leplezetlenül kijelentette eziránti rokonszenvét, 's egyes német
szökevények, mint Börnstein egyenesen felhívták a' franczia kormányt
az alapitni remélt badeni respublica elismerésére, 's a' szabadcsapatok
bevonulása alkalmát felhasználni beleelegyedésre a' német viszonyokba.
Nem is titkolták , hogy e' légió vezérei a' badeni lázadás vezetivel egybeköttetésben állanak, 's a' német lázadásokkal egybehangzólag szándékoznak mködni. Herwegh a' légió egy részével april közepe táján érkezett
Strassburgba neje vállalta el az emissariusi szerepet, felkereste Heckert
's
vele két öszszejö vétele volt. A' legio húsvét
a' Schwarzwaldban
másodnapjára a' Rajnán átkelvén Kandernen át Todtenaunak indult.
Kandernbeh értette meg Hecker szétveretését és a' Siegel csapatja szétbomlását. Herwegh minél gyorsabb viszszavonulásról gondolkozott, de
midn már a' schweiczi határszéltl csak egy órányira volt, egy század
würtembergi katonaságra bukkanván csatába keveredett "s szétveretett.
A' vezetk közül Bornstedt fogságba esett Schimmelpentnck elesett,
Herwegh 's mások kalandos átöltözésekben megszöktek a' Rajnán át. így
lön vége a' badeni aprilí lázadásnak; hamarabb 's könynyebb szerrel
leverettetett semmint várható vala. Az inkább nyomorú, mintsem félelmes
merényen meglátszott hogy inkább politikai kalandorok könvnyelmsé,

,

,

;

,

,

,

,

mintsem politikai partfnökök komolyságán alapult. Hanem a'
gén
demagógiának ez csak els próbatéte volt 's mi ekkor nem sikerié,
remeié, hogy jobban fogván ismételve hozzá, majd sikerülend.
A' frankfurti parlamentre május havában történt választások a' legyzött
,

,

párt

reményeit emelni

látszanak,

dicsekedett a' radiealismus,
's
a' demagógia
e' párthoz
mködése csak Hecker megveretése után kezdette meg nagy mértékben
felhasználni az izgatás eszközeit, rlubbokat, és rakonezátlan napi sajtót. A
radical egyesületek legnagyobb tevékenységet fejtettek ki az anarchiái
sajtó féktelenségben sokkal felülhaladta a' lázadás alattit, 's a' proletáréig
feslettsége inkább gyarapodni mint elszünni látszók. A' törvény ós végrehajtói aléltsága felötlbben tnt ki, mint azeltt, 's a' „kedélyei aier-

hogy Baden 19 követe közöl 12

*fl

azzal

tartozik

;

;

melyly Iánn;izás, kiabálás, macskazenékben nyilatkozott, V
rágzóbb korszakát élte. A' kormánj és kamara békés organisatioval
foglalkozott. Takarékosságra készültek az álladalmi költségvetésben a
••liia",
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nagyherczeg a' folyó évre lemondott civillistája egy részérl, régóta
igényelt reformok életbeléptetése készíttetett el, 'sat. Minderre a' demagóg-sajtó csak gyalázás- és gyanúsítással felelt. A' kormány amnestiát
adott olyly idben, midn a' forradalmi izgatás legnagyobb virágzásban
állott, pedig kevéssel azeltt egy elfogotteraissarius. leveleibl kiviláglott,
hogy a' népegyesületek uj lázadás emeltyiül tekintetnek, 's az izgatás
fképen a' badeni katonaság közötti fegyelem felbontására van irányozva.
Nemsokára azután megjelent egy röpirat Símre- és Heinzentl „Németország fel forgatása- s reptibliea/uz-álásának terve", melyly egész nyíltsággal ajánlotta Németország egyetlen mentszeréül a' forradalmi terrorismust, az erszakos felforgatás eszközeit. Ezen irat több ezer példányban
terjesztetett, 's a' legelvetemedettcbb jaeobinismus bélvegét anynyira
magán hordozta, hogy a' baseli kormány annak következtében a' két
szerztl megtagadta a' további menedék jogát. Konstans környékén,
Basel cantonban, a' badeni határon, vagy attól csak a' Rajna által elválasztva, gyakori öszszejövetclek tartattak, melylyek bizonyították, hogy
új csapásnak kedvez alkalomra leselkednek. Ezen ármánykodásokban
azonban nem vett részt Hecher. Reménye, hogy tkiengen'x megválasztatása
által tettleg amnestiát nyerend 's parlamenti ülését elfoglalhatja, meghinsulván
duzzogva Muff enzhe vonult viszsza, 's elbbi elvbarátaival
öszszeveszvén, august havában eltökélé magát Amerikába vándorolni ki:
és Strassburgban párthiveínek egy tisztelg küldöttségét elfogadván, september 20-dikán Southamptonban gzösre ülvén New-Yorkba utazott.
Ugyanazonnap midn Hecher hajóra szállott, a' schweiezi határszélen
a' menekültek között nagy sürgés-forgás volt. Strare és társai, Hechemelí
némelyly viszszamaradt barátaival új csapásra készültek. A' németországi
erisis az emigránsoknak sikerre kedvez kinézést látszott nyújtani. A'
malmoei fegyvernyugvás 's ennek a' német nemzeti gylés általi elismerése sok helytt kedvetlen hangulatot ébresztett, 's a' parlamentbe vetett
reményeket lecsökkentette. Megérezte ezt a' forradalmi párt, látta, hogy
az alig szilárduló közállapotak újra ingadozni kezdenek, 's azt hitte,
eljött az id
's ha csak egy maroknyi nép betör Németország valamely
ly
,

,

—

,

,

szegletébe, egész Németországban ellenállhatatlanul meg fog történni
a' respublica kikiáltása. September 21-ikén Striwe több társával Baselbl
kiindulva átlépte a' badeni határt a' fegyverek szekereken hozattak át.
Ugyané' tájt Lörrachhíin , hol a' népesség nagy része forradalmi hangulatban volt, nyugtalan mozgás keletkezett lármadobot vertek, 's felfegyverkeztek. Estve fi óra tájt érkezett meg Struve mintegy 30 fegyveressel. A' tanácsházból szónokolt az egybegylt tömeghez
's kikiáltotta
a' német respublicát , harangok félreverését 's a' fegyverfoghatók kiállítását rendelte
ellenkez esetre rögtönitélettel fenyegetvén. Egy csomó
proclamatio adatott ki, tisztviselk elfogattak, mások kik reá állottak, a'
respublica hségére leköteleztettek , veres szalaggal diszittetvén. A'
postákat feltartóztatták, a' pénzküldeményeket letartóztatták, a' közpénztárakat kirabolták. Az ellenállókat, vagy kiknek lehet ellenállásától
tartottak elfogták , 's mi még gyalázatosabb , pénzbeli sarcz fizetése után
szabadon bocsátották. így kezddött az új úgynevezett socialis respublica,
folytatása megfelelt kezdetének. Személyes fenyegetzések 's rósz
's
;

:

,

,

,

,
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bánások napi renden voltak; szorgalmasan kiraboltattak a' pénztárok, 's
U >1 „berezegi gondolkodást" gyanítottak, magánosok is. Pénzt zsaroltak,
gondolkodásuk miatt fenyegetett személyeknek 'a családoknak tejenként
1000 f'tért bátorság biztosíttatván, vagy olyly esalád-atyáktól kiknek fiai nem állottak ki, pénz esikartatván. A' mindenfell öszszetódnlt cscselék nép az egész dolgot razziának tekintette a' müveit és
vagyonos osztály ellenében ugy hogy maga Struve , bármily ly dühös és
rakonczátlan fanatikus volt, 's bármenynyire kivetkezék minden szeinérem- és jogérzetbl néha fellépni kénytelenitteték segédeinek gonosz
üzlete ellen. A' terroristicus rültségnek nem maradt ugyan id szándé)

,

;

,

kolt teljes

kifejtésére; a' rettegtetésnek

még

csak elejénél voltak,

midn

dráma erszakos vége beköszönte. De mégis elég történt arra hogy
meo-lássék, min természet lenne az új socialis álladalom. Eszközei és
ügynökei erkölcs- és vagyonban bukott emberek voltak a' legkisebb falubnn
ha eoy ilyly elvetemedett találtatott, azonnal elállott a' merény részeséül.
Hanem a' pénztárok kirablása és védtelenek elfogása könynyebb volt,
a'

,

;

mint forradalmi sereg rendezése. Iliában hirdette

mánylap" általános

nak; kevesen állottak ki,
a'

kormány sem

's

a'

„köztársasági kor-

—

minden 18 40 éves fegyverfogható férfiazok sem voltak biztosok. És ez alkalommal

felkelését

volt készületlen,

a'

frankfurti lázadás

által

óvatosságra

intve. Sietve küldött Karlsruheból csapatokat a' felföldre, 's a' német
középponti hatalom is jó korán szállíttatott át csapatokat Badenbe. Az

harezosok lMiillfteimbó\ Stuufetibc
az úgynevezett republicanus
indultak, útközben kiüritve a' pénztárakat a' falukban az embereket
részvétre kényszerítve, 's egyes elttök gyanúsokat hivatalukból kitéve
vao-y elfogva. Sept. 24-kén reggel érkeztek Staitfenbe. A' népség a'
tanácsház eltt gylt egybe. Blind és Struve szónokolt, mialatt mások a'
alatt

,

pénztárt üritteték. Hirtelen kiáltás hallatszék: jneka' katonák! a' tömeget
azonnal panicus félelem fogta el 's melyly épen akkor éljenezé a' respublicát, egyszerre elszéledt. Délben a' katonaság vezére Hojfmann
tábornok a' városka közelébe érkezek. Két rohamcsapatban Hoffiitaiin és
Gayling vezérlete alatt nyomult elre. A' szabadcsapatok hirtelen elbarrikádozák a' városkát, 's a' hidat leronták. A' harez itt-ott élénk volt,
,

elnyomult, 's
a' rohamcsapat
városka el volt foglalva, a' republicanus sereg szét verve.
A' katonaság kevés halottat veszte, többet a' szabadcsapatok halott- és
foglyokban. A' harcz alatt Striive a' tanácsházban volt. Midn a' katonaság a' város végén mutatkozék, a' mintegy 800 fóbl álló csapatnak
csak eoy része álla helvtt, a' többi vad szaladásbán kei-ese menedéket.
ablakok-

's

két óra alatt

pinczékbl ldöztek; hanem
a'

Hiában próbálta szóval, fenyegetéssel feltartóztatni. Struee, neje és Blind
Károly, nü a' katonaság hatalmába nem akart esni, kénytelen vala
papírja 's holniije egy részének hátrahagyásával szaladáshoz fogni. A'
hegységen keresztül Todtnatt éfl SekiUHt felé vették utjokat "s itt
paraszt ruhát szerezve, reméltek szerencsésen kimenekedni Sohweiczbaj
hanem búdon a' Rajnától már csak egy órányira voltak, megismertettek
's
letartóztattak , mijtf a' sohopflteimi polgári órsóe megérkezett, '« a'
ttiekingeni amtmflnn, most szerencsésebb mini tavnszszal, a fbffryokal
átvette. Ezek SchHettf/énbe ?itték,hol egy badeni katonatiszti egj
,
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osztrák vadász vette át és Freiburgba szállította. Az utón a' fedezet
egész erhatályára vala szükség, hogy Struvet élve vihesse oda ; Wiesenthalban a' népség dühösen rohanta meg a' szekeret , 's a' szerencsétlenség
szerzjét darabokra szaggatással fenyegette. Evei vége ln a' septemberi
lázadásnak. A' Doll és Willich által á Schwarzwaldban még együtt tartott,
nagy részint erszakolt csapatok az els szerencsétlen hírekre szétszaladtak. E' septemberi lázadás, tartásának négy napja alatt nem hozott
egyebet napfényre mint durva erszakot terrorismust és szellemi ürességet ; Struve , Blind, Neff rabló- kalandozása mindenkiben legmélyebb
utálatot 's megvetést költött. Ez volt a' nép roppant többségének közérzete; örvendett Struve elfogatásán
's midn
ez a' freiburgi haditörvényszék elébe állítva onnan rendes törvény útjára utasittaték, mivel a'
rögtön-törvény csak elfogatása után vala kihirdetve, nyíltan és sok
oldalról kifejeztetett aze' feletti boszonkodás;'s a' nép roszaló ítélete olyly
határozottan nyilatkozók, hogy a' veres respublica titkos párthívei Struve
merényében reményeikre nézve halálos csapást láttak ; a' rokongondolkozásu sajtó is egy kissé lehagya a' magas hanggal, A' kormány e' szomorú lázadás által nyert tekintélyt és hatalmat az események közvetlen
benyomása alatt, használva, szilárdabbul felléphetett, 's a' forradalmi
párt ellen a' törvénynek addig ertlen fegyverét sikerrel használhatta
volna. Hanem erre az igazgatás élén gyorsan és eltökélten cselekv férfiak,
tetters és kötelességökhöz hü hivatalnokok bátorsziv közügyvédek a'
fenálló hatóságoknak tekintélyes és ers félelmet nem ismer 's belátó
alkotmányos pártgyámolitása kívántatott volna mindez pedig hiányzott
Badenben. Azon hit uralkodott, hogy a' dolgok magoktól jól fognak
menni. A* kormány és a' kamarák tovább folytatták békés rendezési
mvöket, és pedig olyly szabadelmüleg anynyira bízva a' nép politikai
érettségében olyly engedékenyen a' democratia minden igénye iránt,
hogy a' törvényhozási munkálatokból ítélve, senki sem gyanította volna,
miszerint az ország kétszer vala hat hónap alatt republicanus lázadás
,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

megrázkódtatva.
A' pártütk ezalatt meg nem szntek a' béke alapjait aláásni. Blum
Róbert halotti emlékünnepei, melylyeket megültek, alattuk más czélokat
rejtegetve, bizonyíták, hogy reményök újra éledez. A' radical clubbok és
lapok zajongtak és dühöngtek a' kormány ellen; e' kormánynak, sok más
becsületes emberrel együtt, a' marczius eltti rendszerrel azon közös
hibája volt, hogy e' sajtó befolyását és fontosságát igen kevésre becsülte.
A' radical párt a' Mannheim- Heidelberg- Freiburg- 's Konstanzban
megjelen lapokon kivül szinte minden kisebb lapokat le tudott foglalni,
's igy hatalmába keritni minden csatornát, melyly a' tömegnek megvitte
politikai táplálékát. E' lapok kicsiny kitérj edésüek
olcsók voltak, 's
clubbok, utczai árusok, fogadósok 'sat. által szorgalmasan terjesztettek.
A' világos kihágásokat törvény elébe idézni a' kormány elmulasztotta,
még akkor is, mikor a' sajtó jacobinus dühösségben jog és törvény féktelen kigunyolásában az els franczia forradalom elképeit is felülmulta.
A' nép között az álhit minden nyomtatott iránt nagy volt; 's ámbár szabadságában legkevésbé sem volt korlátolva, mégis elhitették vele komolyan hogy legnagyobb despotisinus alatt él. E' sivár dúló sajtóval
18 *
által

,

,

,

,

,

,
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egyenl irányban mködtek a' clubbok. A' democíata-egyeaületek a' kormány tilalma után népegyesületekké alakultak, rendszeresen szerkesztve,
*s

a'

kis

mannheimi „országos választmány"
városokban

és faluvidéken

Ezen egyesületek
népes városokban, foly-

alá helyezve.

még inkább mint

tonosan izgatták a' tömeget, gondoskodtak lapjaik terjesztésérl; 's fleg
az éretlen ifjúságnak, különösen az ujonezozás alá esnek, és a' szabadsággal haza bocsátott katonáknak estek. Legfürgébb
iskolamesterek, ügyvédek, fiatal emberek, néhol papok is voltak. 1849 január
elején a' választmány köriratot bocsátott ki, melylyben lehet legnagyobb
nyíltsággal volt kifejezve, hogy új csapásra készülnek. 'S a' kormány, és
az alkotmányos párt keveset tett az ellen. Ez a' népegyesületekkel szemben a' „honi egyesületeket" alapitá, inelylyeknek czélja ugyan igen
dicséretes vala
de bajuk az
hogy a' conservativeknek nem feküdt
természetében ellenfeleikéhez hasonló fáradhatatlansággal, kitartással
és tolakodással mködni. Szerkezetük nem volt olyly egybefügg 's szilárd,

mködk

,

,

mint ellenfeleiké nem állott rendelkezésökre anynyi henye, tehát anynyi
ügynök. 'S e' jelenet mindenütt felmerül, hol a' társulati ügy clubbokká
fajul, 's hol az alkotmányos és képvisel hatalommal szemben rejtekben
lappangó meszsze szétágazó ellenhatalom mködik. Az áprilisi lázadás
hajótörése után a' demagógiái mködések vezetje mannheimi ügyvéd
Brentano Lrinc* volt. 1845-ben Mannheimban követül választatván,
1848 marcziusa után kezde inkább feltnni, midn szenvedélyes hevesség és
dühös szónoklat többet kezde nyomni józanság- és hazafis á ónál. Hecker
merenyenel óvatosan háttérben tárta magát; ügyes, kész szónok volt, de
minden fellengés nélkül teli factiosus szenvedélyességgel. Brentanohnn
még a' demagógoknak is roszabb oldala birt túlsulylyal. Hideg önz létére,
politikai magaviseletét túlnyomólag személyes indokok, gylölség, nagyravágyás határozák meg. Brentano volt az, ki a' clubbok organizálásán
fáradatlanul mködött ki minden demagógiái fogást mozgásba hozott, 's
az alladalmat megrendít ni 's feldúlni minden erejébl segített, nem hogy
respublieát alapítson, hanem hogy a' ministeriumban gylölt ellenfelei
helyét foglalja el; 's nem sok ember van, kit olyly terhes felelség súlya
nyomDa a' badeni eseményekért, mint t. Brentanunak, ki egy harmadik
;

,

,

,

felkelés

veszélyességét

keritni pártja kezébe

a'

belátta, czélja

kormány

volt

rúdját.

Az

a'

kamara

feloszlatása

által

általános szavazat joggal,

a'

népegyesületek szilárd szerkezete mellett, reraólheté, hogy a' feloszlatás
a' forradalmi elemnek túlsúlyt szerzend. Azért a' párt jelszava a' kamarák
feloszlatása 's alkotmányzó gylés egybchivása lön; erre izgattak minden
kitelhet eszközzel; elhitették a' néppel, hogy ez iránt szükség mosl
kérelmezni. A' radiealok a' vezetktl feltett és nagyobb kényelem kedvéért kinyomtatott kérelmi példányokra aláírásokai toborzottak. A.' párl
sürgehne, 's a' népegyesületek mködése, melyly minden pontra kiterjedi,
aehány száz petitiót hozott létre, melylyek azonban nemcsak tartalmuk,

banem az aláírások száma által sem nyomtak igen sokai. Aláírattak
nkkel, gyermekekkel, idegenekkel, *s legnagyobb politikai rjültséget
tanúsító aláírások fordultak el, midn p. o. ©gy-egj túlsó azt tette
neve után „souverain", vagy „isten kegyelmébl", vagy „veret repvblt
canus."
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ez ellen fellépni.

Mintegy 150

az ellenpárt czélját és ármánykodásait valódi szinben tüntette fel. A' feloszlatás kérdése február 10-dikén
tárgyaltatott. A' pártok teljes számmal jelentek meg, 's viharos hoszszu
vita után a' feloszlatás indítványa elvettetett, a' radicalpárt tökéletesen
megveretett 's a' kamarában megsemmisíttetett. De nem volt megverve
kivül a' kamarán; ott uralkodott a' sajtó, egyesületek, 's ezek által a'
tömeg felett, 's a' küzdelem a' február 10-diki szavazattal nem volt bevégezve, csak más harczmezre vive. Le levén verve a' vitatás terén, a'
harczot újra kezdték clubbok- és népgyülésekben nem levén képes a'
kormányt és kamarát törvényes utón megbuktatni, törvénytelen eszközökhöz nyúltak. Ha petitiok által el nem érték czéljokat remélték tömeges gylések és vihar-küldöttségek által elérni, 's e' végett a' radical párt
újra a' lázadás eszközeihez nyúlt. így közelgett a' crisis. Az álladalmi
szerkezet sarkaiból ki volt mozdulva, a' sajtó féktelen, a' clubbok folytonos öszszeesküvésben, a' közhatalom ertlen, az alkotmányos élet legbensbb életelvében meghamisítva. Politikai józanság helyett a' tömegek és
vezetik vaksága uralkodott, törvényes képviselet helyett clubbok, felels
kormány helyett demagógok és forradalmi választmányok akarták kezökbe
keritni a' kormány rúdját. Kevéssel február 10-dike után néhány tagja a'
széls baloldalnak a' kamarából kilépett, nemsokára követte ezeket Brentano több rokongondolkozásuval ugy hogy végre a' radicalok közül csak
Itzstein harmad magával maradt a' kamarában a' kilépések nagy részint
a' clubbok és a' vélek tartó sajtó sürgetésére történtek; mert a' clubbok
és az ezek befolyása alatt álló sajtó uralkodása már akkora túlsúlyra
vergdött, hogy többé nem birtak azzal magok a' demagógiái szerkezet
alkotói és kezdi sem. Megbukott irók- 's iskolamesterektl szerkesztett
lapok adták a' tónt. Üres fej egyének, éretlen ficzkók és kalandorok
voltak már azon hírlapi terrorismus eszközli, melyly magát közvéleménynek vetette fel. A' kilépés czélja vala a' kamarát határozatra képtelenné tenni, de a' czél meghiúsult; mert ámbár a' tagoknak valamivel
több mint egy negyedrésze kilépett
hivatásokban
's többen különféle
távol voltak, mégis a' kamara tagjai még határozatra képes számmal
maradtak együtt, 's
kitartották helyeiken. Következett vészes eredményeivel a' freiburgi esküttszék eltt tárgyalt felségsértési pere Struve
és társainak lázadási merényeikért ez a' tömegben a' jogérzetet végkép
megrendítette. A' vádlottak és ügyvédeik a' pert vitakérdésnek vették
monarchia és respublika között. A' törvényszéki terem népgyüléssé fajult,
hol a' monarchia, kormány és a' ministerium ellen zajongtak, a' hallgatók
türelmetlen tapsolókká
kik a' legféktelenebb beszédeket tetszéssel
fogadták, a' vádlókat és birókat kigúnyolták. A' ki jelen volt, nem tudta
min csodálkozzék inkább , a' magokat utczai és barrikadi szónoklókként
visel védlk illedelembl kivetkezett taktikáján, a' közönség feslettségén,
vagy az elnök alélt ertlenségén ki mindezt történni engedte 's az álladalmi ügyészek ügyetlenségén , kik ellenfeleik vakmersége eltt meghunynyászkodtak. Alattomban folytonos mesterkedések sem hiányzottak
az egyes esküitekre hízelgés vagy fenyeget levelek által hatottak. Az
esküitek többnyire oberlandi és breisgaui falusiak voltak belátás nélkül

petitio tiltakozott az izgatás ellen,
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nélkül az esküttszékek új intezete lényegébe, 's megfélemlítés és hizelgések iránt könynyen fogékonyak. '8 csak igy fogható meg azon Ítélet,
melyly némi egyezkedés volt a' pártoskodás és lelkiismeretesség között.
A' törvényszék nem mondta ki a' felségsértésre szabott legkeményebb
büntetést; hanem Striiref és Blindet 8 évi fogházra ítélte. Kevesen érezseb ejtetett az által a' nép jogi érzetén, 's a' törvényen,
ték akkor,

min

hogy olylyan esküttszékekre katonai rögtönitélszékeknek kellé következniek. így a' politikai életmozgalom minden emeltyje a' türelmetlen
's

forradalmi párt kezeibe juta; a' sajtó, 's az egyesülési jog, a' clubbokat
az álladalomban organisált második álladalommá szerkesztvén 's a' törvenyes kormánynyal szemben ellenkormányt állítván, most az igazságkiszolgáltatás is párt fegyverévé aljasittaték. Ezekkel szemben az alkotmányos párt keveset vagy semmit sem tett. Mindent a' kormányra ée
kamarára bizott vagy az izgatástól megfélemlittetni engedte magát ; a'
határozatlanok most a' radicalokkal tartottak , mert csak ezek fejtettek
ki erhatályt és táradatlan mködést. Az alkotmányosok, a' helyett, hogy
attól vártak támaszt. A' kormánynak pedig
a' kormányt gyámolitsák
minden eszköze el volt már használva ; a' tisztviseli kar, rég óta megfosztva
bizalom ég erkölcsi tekintélytl, minden bátorságát elvesztette 's tettlenségbe sülyedt. A' mint egyszerre a' német alkotmányügynek közbejött
fordulata, Poroszország által a' Frankfurtban hozott alkotmány elvettetvén az alkotmányosokat utolsó támaszuktól is megfosztá, melylyet a'
közönséges német birodalmi ügyek megszilárdulásába fektettek, erisis
elérzete lepte meg ket. 'S a' szászországi 's bajor-pfalzi események
csakhamar bizonyították, hogy a' forradalmi párt az alkotmányosoknak a'
német alkotmányi ügy fordulatából eredt boszszuságát 's elkeseredését
menynyire ki tudta bányászni. Ravaszul harezot kezdett azon birodalmi
alkotmányért, melylynek létrehozása iszony volt eltte, 's forradalomürügyére használta fel; ámbár Badenben még ezen ürügy is hiányzott, a'
,

,

,

kormány 's

a'

nagyherczeg az alkotmányt elfogadván

országában kihir-

's

respublica el vala tökélve használni ez alkalmat.
Lapjai a' népet fegyverre szólitották, számtalan népgylés tartatott, a'
clubbok anynyira mentek, hogy az „országos választmány" minden népegyesületek országos ülését május 12-re, 's május 13-ra nagy népgylést
hivott egybe Oftenburgba. E' perezben midn minden kérdés alá jve, 'a
voltak,
a' conservativek mködésük *s hatásukban egészen megbénulva
érkezének az els hirek a' badeni katonaság között kiütött lázadásokrul.
dettetvén. A' veres

,

A' badeni sereg két lázadás alkalmával teljesitette kötelességét, *8 a'
kormány azt hitte, hogy mindig bizton számithat reá. De a' forradalmi
a' rósz siker miatt nem hagyott fel reményeivel, hanem csuk meggyzdött, hogy a' katonai rend és fegyelem megbontására nem elég jól
mködött 's jövendre ide forditá figyelmét. Mingyárt Stntrc berontá-

párt

,

sának meghiúsulása után nyíltan kimondták lapjaik hogy legfképen
arra kell irányozniuk a' mködést, hogy a' katonák a' helyett, hogy
,

tiszteikre ljenek. E' mködést elsegítette több
hiány 's baj a* badeni seregben , melylyek régiebbek voltak a' maroziusi
forradalomnál 'a azl tálélték, Megvolt, a' tiszt és katona közötti hideg és
feszült viszony, ft' durva bánás miatti panaszok nem voltak alaptalanok

„testvéreikre" Lnének,
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a' bizalom, az erkölcsi befolyás kellleg nem ápoltatott. Különben a'
legügyesebb 's legernyedetlenebb forradalmi dúló mködésnek sem sikerülhetett volna az egész badeni sereget megrontani. A' demagógia azonban a' katona fogalmai megzavarására semmi eszközt sem kiméit. Az
alapos panaszokat véve fel kiindulási pontul a' legénységben rendre
minden katonai fegyelem és alárendeltség fogalmát megrendítette. A'
népegyesületek különös feladata volt az ujonczoknak esni, 's hol az atya
és testvérek a' forradalmi hálóba estek, nem volt bajos a' tapasztalatlan
ifjú katonát bele keritni. A' szállásolási helyeken levelekkel hatottak reá,
helyben pedig a' forradalmi egyesületek ostromolták. Mozgásba hozatott
nagyravágyás, henyeség, élvvágy, a' fegyelem táguló kötelékeinek szétszaggatására. Küls körülmények is járultak ennek elmozditásához. A*
birodalmi hatalom által rendelt contingens-öregbités következtében besoroztatott sok fiatal ember, ki részt vett az utóbbi szabadcsapatozásokban,
korábbi évekre bejárult még sok elem a' félmüveit 's
's viszszamenve
felkelt középosztályból, melyly nagy hatást vala képes gyakorolni a'
mveletlen parasztficzkókra. így a' dúlás gyümölcse gazdagon kezdett
teremni, 's burjánként terjedt a' legénység között az engedetlenség és
féktelenség tana. A' tiszteket gylölni kezdték kevesebbet kívántak rt
állani, több zsoldot, több szabadságot, 's kevesebb engedelmességet
igényeltek. A' katonaságba nem is saj átlag forradalmi vagy republicanus,
hanem féktelenségi szellem oltaték. Minden lehet panaszaik 's igényeik
öszszesége ebbl állott több élv kevesebb munka. így ütöttek ki aztán
váratlanul 's egymással öszszefggve azon katonai lázadások, melylyek a'
májusi forradalomra a' küls ösztönzetet adták. A' gonosz jelei legelbb
Iiastadth&n mutatkoztak. Május 11-dikén egy izgató beszédeiért elfogott
katona ervel kiszabadittatott. Estve új tolongások keletkeztek, 's a'
legények a' Leopoldkaszárnyát ostromolni készültek hol egy engedetlenség miatt degradált káplár ült fogva. A' tisztek kzáporral fogadtattak
ezek között egy ezredes /s maga a' vár's többen
megsebesíttettek
kormányzó, ki egy század dragonyossal segítségre jve. Éjre a' legénység
a' sebzett ezredes házát feldúlta 's a' zászlót kiragadta. Reggel megérkezett maga a' hadügyminister Hoffmann tábornok egy pár század lovassággal, de nem volt többé képes a' rendet helyreállitni miután a' magával vitt csapatok is a' várbeliekhez állottak át 's személye is veszélyben
forogván nagy sietséggel kénytelen Ion távozni Rastadtból. Alig sikerült
Struvet és Blindet Bruchsalha a' fogházba szállíttatni. Azontúl ott durva
rakonczátlan tömeg uralkodott együtt a' rastadti lakosság forradalmi
részével. A' tisztek ertlenül állottak, minden perczben a' lázadásnak
áldozatul eshetk. így állának a' dolgok május 13-kán, midn az offenburgí népgylésnek meg kellé tartatni. Ugyanazon idben, mikor Rastadtban a' schweiczi határszólen is Lörrachb&n hasonló lázadás ütött ki.
Freiburgh&n és környékén hasonló jelenetek. De midn 12-dikén a' minden népegyesületek küldöttjeinek gylése tartatok, mindezeknek hire még
nem érkezett meg egészen. Azért volt akkora külömbség a' két napi
határozatokban. Mert az ofFenburgi népgylésre melyly a' népesség
legforradalmibb részét foglalta magában, már megjött a' rastadti események
hire idevaló katonák által meghozva 's mámoritó hatást gyakorolt a'
-

,

,

;

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Badeni forradalom

280

1848—1 84fr-beni.

népgylésre, melyly már többé nem akart anynyival megelégedni, menynyivel azeltti eatvén

a'

népegyesületek választmánya. Ennek kívánságai

ugyan a' badeni clubbkormányt állították volna alkotmányos ministenum
gyanánt a' nagyherczeg oldala mellé, tebát tettleg megsemmisítik vala a"
monarchiát, de alakjára nézve ez mégis íenmaradt volna. Hanem a' népgylés

enynyimár nem volt elég; ilyly kedvez eljelek
között to\;il)b akartak menni, 's igy keletkeztek ama' batározatok, melylyek délben a' népgylés akaratjaképen közzététettek. E' batározatok az
alkotmány felforgatása és erszakos forradalom programmját foglalták
tegfelizgultabb részének

saját mvök eltt reszkettek. Ott volt most
forradalom , melylyel anynyit játsztak, melyly et olyly sokáig készítettek el. Brentano csak viharpetitiot kivánt melyly a' ministeriumot
kezébe játsza a' kormányt. Most pedig olyly tökémegbuktassa 's az
letes forradalom álla készen
melylynek ezélja s eszközei meszsze túlhaladták azt, mit a' badeni demoeratia szájbsei szándékoltak.
Karlsrubeban a' veszélyt egész kiterjedésében átlátták. Azonnal küldöttek
Frankfurtba, hogy onnan legalább egy ezred biztos katonaságot küldjenek. De Frankfurtban a' dolgok épen felbomlásban valának; a' Gagemministerium már esak ideiglenesen látta el az ügyeket, 's azúj ministerium
még esak alakuló félben volt. 'S mivel itt a' veszélyt igen csekélynek
vették, vagy akármi más okból, a' kivánt segitség nem küldetett meg.
Azalatt pedig a' karlsruhei nem igen számos állomásozó katonaság között
is elterjedt a' rendetlenség, fegyelmetlenség és lázadás szelleme. Karlsruhe
teli lett ismeretlen kóborlókkal
kikhez odavaló mesterlegények 's egyes
fiatalok csatlakoztak; ezek szünet nélkül izgatták 's itaták a' katonákat.
Kiütvén itt is a' katonai lázadás az ordítozó 's dnlongó tömeg a' fegyvertárnak rohant, melylyet egy osztály polgárrség ótalmazott a' lázadók
csaknem két óráig ostromolták, de a' polgári rség által viszszaverettek;
éjjel új megrohanást intéztek
de lijra sikeretlenül. De Karlsruheban
ekkor még nem tudták hogy az ország f és kormány nélkül van. A'
nagyherczeg a' rendetlenség legnagyobb fokra hágván éjjel oda hagyta
Karlsruhet gyalog a* Rajnapartig ment az udvari kert mögött kezdd
Haardtwaldön át, ott a' hadügyminieterrel találkozott, ki Karlsruheban
is mindent veszni látván egy osztály dragonyossal 's egy lovas álgyuüteggel
után indult. A' nagyherczeg egy álgyus/.ekérre ült:
a' nagyherczeg
külsje legnagyobb levertséget árult el. így indult meg a' bús csapat
1-dikén reggel Karlsruhe lakosai bámulva értették a'
Getmersheimha.
nagyherczeg távozását. A' polgárság jobb része, a' lázadók boszszujától
is tartva, elvesztette minden bátorságát. Fájdalmas és elfogódott szívvel
küldött a' város Rastadtba felhivni az ,, országos választmányt", hogy
Karlsruhe városát jelenléte által helyezze rend és bátorságba. Az országos
választmány május 14-dikén érkezett meg Karlsrnheba szabadcsapatok
és a' lázadó praetorianusoktól környezve. Az országban a' oatastroph
hirc sebesen elterjedt a' fogházak feltörettek , 's a' politikai meg Ulás
bnösök kiszabadittattak. A forradalmi szellem mindenütt eltökélten és
vakmern jelenkezett. .V sereg felbomlása Bebesen haladt elre. Hastadt
elvesztése *s a' karlsruhe! atastropha után a' lázadás ragályos hatása
Oberlandban nem voll többi'- elcnyd :tethot. Mindenütt megjelentek a

magokban. Brentano követi
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a'

katonaságot

idre jobb szellem ébredé

a'

csakhamar
elfojtotta az engedetlenség, nagyravágyás és féktelenség hatalma. A'
következ napokban május 14 18-dika között az egyes zászlóaljak vagy
felbomlottak, vagy az országos választmány parancsát követték melyly
kevesebb munkát, több zsoldot, és a' tisztek szabad választását igérte.
Az Unterlandban is hamar eldltek a' dolgok, 's csak a' lovasság, a' 2-dik
melyly Landauha, szállíttatván itt hatheti
dragonyos ezred maradt
cernirozás alatt katonai becsületét szepltlenl megrizte. A' nagyherczeg
tisztek ellen lázították,
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hol kis
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az álladalmi pénztárban találtató
a' ministerinm is eltávozván
mintegy harmadfél milliónyi forintot sem mentve meg
az országos
választmány volt az egyetlen tettleg fenálló kormány. Mindamellett
gyengeség 's felbomlás csiráit hordozta keblében. Olyly emberekkel, kikbl
c' választmány állott, megromlott iskolamesterekkel, papokkal 's írókkal,
üres fej ügyvédekkel 's hitszeg katonákkal nem lehetett kormányozni.
Erezte ezt különösen Brentano ; azért tüstént Karlsruheba érkezése után
mérséklet és megnyugtatás által kívánta a' polgárság és tisztviselk hangulatát megnyerni. A' ministeri hivatalnokokat reá vette eskületételre,
melylyben engedelmességet fogadtak 's ezek azon hitben hogy igy
gonoszabb dolgot elznek mesr, elég; ^yeno-ék voltak az esküt letenni.
Kinos helyzetben volt Brentano. A' nagyherczeg lázadások és forradalmi
gylések által menekülésre kényszeríttetett, pedig Brentano semmit sem
kivánt volna inkább mint a' nagyherczeg nevében kormányozni. Hanem
Oppenheim,
vele szemben azonnal fellépett Struve
Blind, Bornstedt
szóval és írásban. Az országos választmány végrehajtó bizottmányt nevezett ki, melyly Brentano-, Péter-, Eichfeld- ésGoegghöl állott. Kormányát
egy csomó proclamatioval kezdte; ezekben hol „Németország zsarnokai",
hol a' ,, vérszomjazó 4-dik Fridrik Vilmos" ellen kelt ki, hol mérsékeltebb
hangon szólalt fel 's kerülte néha a' respublica kifejezést ezen emberek
egy része olyly aljas volt, mint Marat Hébert, 'sat. de a' fanatismus
erhatálya nélkül. Az els rendeletekben a' menekült ministerek letétettek,
a' kamarák feloszlattattak
's alkotmányozó gylés hivatott egybe június
10-re elhatároztatott „Hecker polgárnak" viszszahivása Ej szakamerikából,
elrendeltetett minden község felfegyverzése, minden 18
30 éves fegyverfogható férfi kiállítása. Az egyes országrészekben dictatorszer ágensek
által uralkodott kik csaknem kizárólag a' népegyesületek vezeti vagy a'
felforgatásban legnagyobb mértékben résztvett egyének közül választattak
iskolamesterekbl
ügyvédekbl gyógyszerészek irók néha
papok közül. Azonban az országos választmánynak a' külpolitikáról is
kellé gondoskodni 's szövetségeseket keresni. Sietett szövetkezni a' Stuttgartban öszszegyült csonka német parlamenttel; a' pfalzi forradalmi
ideiglenes kormánynyal. Hitágozatként hitették el a' tömeggel hogy
segitségül 100,000 franczia közéig. Egyébiránt a' badeni lázadás Németországban elszigetelve maradt, 's az örvénybe a' kitett kisebb német
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sen Hessen-Darmstadtra, anynyira számítanak. Más
tetemes hader vonatott egybe a' lázadás elnyomására. A' badeni kormány 's a' nagyherczeg közvetlenül Poroszországhoz folyamodott segit,
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A.' nagvherezeg május 23-dikán h'oblcnúm érkezett, 's a' poroszalkudozásuk E/ncnbreitsteitibiin befejeztettek. Ezzel a' dolgok új stádiumba leptek. Poroszországnak az alsó líajnánál's közép Németországban
álluinásozott seregei paranesot kaptpik elnyomulásra \s a' fvezérséget
ojaga a' porosz berezeg vette át. Badenben mindenütt zavar és tehetetlenség uralkodott. Kividrl semmi segítség sem jött, benn pedig a' felkelés
nem volt olyly általános és tömeges mint a' forradalmi párt vára. Mégis
el tökélé minél elbb megkezdeni az otfénsivát, és pedig elször Hessen
ellen, melylyet még mindig remélt fellázaszthatni. Május 30-dikán a' badeni
lázadó sereg hirtelen átlépve a' hesseni határt, lleppenlteiimg nyomult, de
onnan keményen viszszaveretett, ugy hogy a' vert sereg szaladva vonult
viszsza Heidelbergig. Nem ütött ki szerencsésebben a' Würtemberg ellen
próbált merény 's Badenben mindenki eltt szomorúan bizonyossá 's
világossá vált, hogy semmi sem lesz a' Würtembergtl remélt segítségbl.
Június 10-kén egybejött az alkotmányozó gylés. A' választások a'
polgári biztosok és forradalmi ágensek zavartalan befolyása alatt tétettek
az alkotmányos gondolkozásuak elvbl nem vettek részt a' törvénytelen
eselekvényben 's engedték választani a' katonákat szabadcsapatosokat
és idegeneket. A' 76 választott követ mind telivér radical volt. A' gylés
június 10-dikén nyittatott meg Breíitano által, ki az általa megismert
állapot vigasztalanságát vakmer hazugságokkal leplezte el. Uj kormány
alakíttatott triumvirátus alakjában tagjai voltak Brentano, Werner és
Goegg. De mialatt négy hét óta harmadik kormányt alkottak közelgett
a' véres eldöntés órája. A' Peucker porosz tábornok parancsnoksága alatt
álló birodalmi hadtest június közepe táján tökéletesen központosítva volt
a' badeni határokon, 's június 13-dikán Peucker ezen úgynevezett neckari
hadtestnek napi parancsban tudtul adá a' táborozás megnyitását. A'
porosz hadosztályok a' Pfalz nyugoti 's éjszaki részérl közeledtek 's egy
harmadik hadtest Wetzlar felöl ive a' Majnáig terjesztette ki elrseit. A'
badeni részen is fontos változás történt; a' tehetetlen vezérek helyébe
ügyesebbek léptek. A' kormány Mierolawski lengyelhez fordult 's megkínálta a' fvezérlettel ki el is jött 's az addigi vezéreknél sukkal több
képességet 's ügyességet fejtett ki. Némileg a' fegyelmet és taktikai rendet
viszszaállitotta 's az elcsüggedt katonákba újra bizalmat öntött. Más lengyelek is mint Oborski Tolnán, használhatóbbak voltak a hires kardezipelo szabadcsapati vezéreknél. Anvnvira vitték a' dolgot, hogy a'
csapatok többnyire jól helyt állottak a' tzben, 's verekedtek, mint kato-
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nához illik.
A' Neckar vonalán június 15-dikén kezddött meg a' harez, melvly
konokul ugyan és élénkül, de inkább kis csaták sorában, mintsem oagy,
dönt ütközetben folyt. A' badeniek többnyire minden ponton kénytelenek

más czélja mint a"
j ámbár e' hadtestnek nem volt
badenieket a' Neckarnál foglalatoskodtatni 'a állásaikat reoognoscirosni,
mivel a'Neekaron való átmeneteit kivívni még nem volt elég álgwija, 'a a'
liidpontonok sem érkeztek \«»lt meg. A' badeniek általában jól védték <•'
vonalt, \s épen azon zászlóaljak küzdöttek legjobban, mclvKek a' hu
voltak viszszavonulni

,

i

dalom ügye

iránt

legkevesebb rokonszenvet tanúsították.

Hanem

a'

i

poro-

Badeni forradalom
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szók elnyomulása által a' bekerít háló mind szorosabbra vonatott. A'
poroszok már június 15-dikén megszállották Kaiserlautemt. Egyszersmind
felszabadittatott Landau és Germersheim,, 's június 20-dikán a' Hirschfeld
tábornok alatti porosz hadtest minden tetemesebb ellenállás nélkül átkelt
a' Rajnán. Peucker hadteste pedig rövid
de heves ütközet után a' fels
Neckarnál, Zwingenbergnél átlépte a' Neckart. A' Gröben tábornok
alatti porosz hadtest a' Peucker által elfoglalva tartott állomásokba
nyomult. így Mierolawski egyszerre bekerítéssel volt fenyegetve. Eltökélé megtámadni Hirschfeld hadtestét, 's e' czélra egész rendelkezhet
erejét (12,000—15,000 embert) vasúton Langenbriickho, szállíttatta. Jun.
20-dikán Waghauselnél ütközetre került a' dolog. Mierolawski egész
ereje itt a' Hirschfeld hadtestének egy részére bukkant, melyly nem több
mint 4 zászlóaljból 's fél üteg álgyuból állott. A' badeniek kivévén a'
néprséget 's a' lovasságot, hevesen harczoltak, kivált a' tüzérség jó
volt. A' poroszok a' túlnyomó er ell elébb viszszavonultak , mig délire
megérkeztek az ersítések. A' harcz uj tzzel kezddött 's a' badeniek
tökéletesen megverettek 's rendetlen szaladásban siettek részint Wiesfoch, részint Heidelberg felé. A' poroszok részérl az üldözés nem levén
elég gyors Mierolaicskinok maradt ideje seregét újra egybegyjteni 's
felvonult a' Neckar völgyén, vele Struve 's neje, Schlöffel, ki még az
utolsó napokban is éreztette Heidelbergben kormányzása súlyát. Csak
egy vad töredék maradt viszsza Heidelbergben a' híres schweiczi legio,
melyly nem igen gondolt ugyan komoly ellenállásra, hanem elvonulása
hirét legalább gonoszságo-al kívánta megörökitni; fel akarta vettetni a'
Neckar hidját 's alig lehetett a' csapatot reá venni hogy a dulo tervvel
felhagyjon. Heidelbergre nézve borzasztó id volt a' hatheti drámának
ezen végideje, midn a' dolgok kétségbeejt állása mellett a' vad, féktelen, erszakos emberek korlátlan hatalmaskodása még dühösebben tört
ki, mig június 23-dikán Gröben hadtestének egy része benyomult. Hamarább eldlt a' dolog Mannheimban. Mieroslawski ott június 1 6-dikán
rögtön törvényt hirdettetett, azon kijelentéssel, hogy ha 10,000 fbe kerül,,
sem adja fel a' várost. Június 22-dikén a' poroszok kis távolságban
feküdtek a' várostól kiki beszélte a' waghauseli csatavesztést. Hirtelen
kifejlett az ellenforradalom eszméje. Számos polgár egyetértve a' dragonyosokkal lefegyverzett egy osztály néprséget elfogta polgári biztos
Frützschlert épen midn több czinkostársával 's a' hadipénztárral meg
akart szökni 's a' benyomuló poroszoknak szabad utat nyitott a' hidon át.
A' lázadás ezekkel megkapta a' halálos csapást.
Mierolawski seregével Heidelbergbl Sinsheimnsik ment, hová már
elébb más csapatok is érkezének. Itt mintegy 20,000 lázadó lehetett
együtt. Peucker hadteste még néhány órával hátra volt 's elcsapatai
csak estve találkoztak az insurgensek szaladó utócsapataival. így sikerült
Mierolawskhmk a' neckari hadtest és a' poroszok között keresztül csuszamlani 's BruchsalxiAl újra megjelenni. 24-dikén Vbstedt és Stattfeldnél
valamint Durlachnál is kemény és konok csatázás volt, de a' lázadók nem
tudták többé tartani magokat. 25-dikén a' poroszok bevonultak Karlsruheba. A' lázadók a' Murg-vonal mögé vetették magokat. Karlsruheban
az ideiglenes kormány és az alkotmányozó gylés ideje korán megszökött,
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épen azon pcrczbcn midn az els nemet parlament maradványa '& a'
„birodalmi kormányzóság" Badenbe megérkezék. A' dietatorok is megszöktek kiürítve elbb az országos posta- és törlesztési pénztárt. Freiburgba szaladtak, hol egészen felbomlottak; ámbár elébb még egyszer
öszszeüle az alkotmányosa gylés, hol Struve felülkerekedve Brentanon,
indítványt tett, „mindenkit, ki az ellenséggel alkudozni próbálna, hazaárulónak nyilatkoztatni." Ez Brentano ellen volt intézve, ki június 29-én
két kísérjével megindult 's nagy bajjal Sehafnausennál a' sehvveiczi
határt elérte 's átlépte. Az alkotmányozó gylés árulónak nyilvánította
pedig erre hires igazoló iratával felelt, melylyben saját társait kíméletlen
szigorúsággal bélyegzé, 's magát igazolni véle. A' harcz végéhez közelge.
A' Murg-vonal sem volt többé tartható. Mig a' poroszok szemben támadták meg 's a' Rastadthoz támaszkodó badenieket az egész vonalon foglalkoztatták, Peucker behatolt a' Murg-völgyébe 's hátulról fenyegette a'
lázadókat. Azonban nem sikerit utjokat az Oberlandba elvágnia, 's
maradt idejök a' rajnai utat elérni. De lehetetlen volt a' további ellenállás.
Mierolawski letette a' fvezérséget, 's Rastadt teljesen bekerittetett. A'
poroszok július 7-dikén már Freiburgot, 's 11-dikén Lörrachot épen a
schweiezi határnál megszállották. Azalatt Peucker hadteste is benyomult
a' bodenseei kerületbe, 's július 11-kén a' meklenburgiak és hesseniek is
bevonultak Konstanzba. Ugyanezen nap lépett át Siegel az utolsó lázadó
csapattal a' schweiezi határra a' többiek már elbb megérkeztek. Ugyanekkor érkezek meg Hecker Francziaországba. A' szaladok viszszavonulása
tökéletesen kimutatta a' kezdk 's vezetk jellemét, kik most minden
tekintetet félre tettek 's minden szégyent levetkeztek. A' viszszavonulás
alatt elkövetett rablások mindent felülmultak, mi addig a' három badeni
lázadás alatt történt. Azalatt végre Rastadt szorosan bekerittetvén a'
bezártaknak nem maradt fen semmi ut a' menekvésre. Július 23-dikán a'
vár magát kegyelemre feladta, 10 héttel azután, hogy oda az ideiglenes
országos választmány bevonula, négy héttel a' poroszoknak Badenbe való
benyomulása után. Badent azóta porosz seregek tartották megszállva a'
lázadási anarchia után ostromállapot és katonai rögtönitélszékek alatt
élt, és sok lázadó fnök és eltévített, részint életével lakolt részint több
évre terjed fogsággal lakol merényeért. A' nagyherczeget maga a' porosz
berezeg vezette be viszsza Karlsruheba, fvárosába.
Badcn legújabb
történetében az utolsó forradalom óta legnevezetesebb két esemény a'
nagyherczegnek a' május 26-diki úgynevezett három királyi szövetséghez
történt hozzájárulása, és Poroszországgal kötött azon katonai szerzdése,
miszerint a' badeni sereg egészen porosz mintára porosz lábon alakit tassék, újra kiképzése porosz állomáshelyeken porosz tisztek vezénylete alatt
történjék, addig pedig Badenben katonai szolgálatot porosz seregek
tegyenek. A.z utolsó forradalom káros következményei közé számítandó
mindenekfelett Badcnnek azon lever jelenállása és jövendbeli szomorú
kinézése , hogy az önálló álladalmak sorából csaknem kitörölve, agy tnik
fel, mintha Poroszország részére mediatizáltatotl volna.
I!
Baer (Károly Ern) szül. L792-beh Eüsthlandban, Piep aevíl si
jószágán. L 6 éves koráig atyja Baer Magmis tanácsos házában, azontúl
a'
IV- korán
revali lovaffi iskolában tanult, katonaságra készülve.
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Baoméres de
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kifejlett

tudor

nevezetesen a' füvészet iránt,
a' természettudományok
dorpati egyetembe vivé, hol orvosi tudományokat végzett,

hajlama

1810-ben

a'

lett
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Bahr.

Bierorres.

,

rigai

's a'

katona-kórházban

szolgált.

Németországban tudo-

utat tévén, ezóta fleg a' zootomiára adta magát, 's 1817-ben a'
königsbergi egyetemnél prorector, 1819-ben a' zootomia rendkivüli, 's
1822-ben ugyanazon tudomány rendes oktatója lett, és az ottani zoológiai
muzeumot alapitotta ; 1826-ban a' boncz-terem igazgatását vévé át,
1829-ben pedig Pétervárra ment , mint az ottani akad. tagja 's zootomia
közoktatója. Még egyszer viszszatért Königsbergbe , és újra, 1834-ben,
Pétervárra, hol az akadémia könyvtárnoka lett, orosz csász. tanácsosi
tud. utazást tett Novaja
czímmel.
1837-ben, császári parancsra
Zemblába 's Lapponiába melylynek eredményeit az akadémia bulletinéiben

mányos

,

—

,

,

rakta le. 1838-ban státustanácsossá neveztetett. A' legtanultabb és
szellemdúsabb természettudósokhoz tartozik, kinek fleg a' zootomia, az
állatok kifejlési története sok új felfedezést köszön. E' tárgyú deák 's
német nyelven irt nagybecs munkái 's értekezései közül névszerint azért,
melylynek czime „Ueber Entwickelungsgeschichte der Thiere" 1831-ben
a' párisi tud. akadémia arany érdempénzét nyerte el.
h.
Bagnéres de Bigorres, egyike a' leghiresb, már a' rómaiak által ismert sok ezrektl látogatott franczia fürdknek melyly a' regény- és
drámairodalomban is nagy szerepet játszik fekszik a' magas-pyrenéi departamentben a' Motit-Olwer lábánál, a' medousei és campani regényes
völgyek nyilasa eltt, az Adoux mellett. Van 8,000 lakosa, több gyára,
nevezetes pyrenéi múzeuma. ^vlás'ikBagntres fürd is van a' fels garonnei departamentben st. gaudens>i kerületben, melylynek mellékneve de Luchon
szinte igen látogatott 's regényes fekvés.
h.
Bagnonak neveztetik a' rabszolgák lakhelyén kivül keleten p. o. Galatában Konstantinápoly mellett gályarabságra ítélt fegyenczek letartóztatási helye is, p. o. Toulonban Francziországban.
h.
Bahil (Mátyás) magyarországi születés, 1734-ben evang. lelkész volt
Eperjesen, 1740-ban a' jezsuiták elfogatták, mert Cyprián munkáját a'
pápák eredetérl Hyblai Theodor név alatt magyarra fordította. Börtönébl
Sléziába szökött, hol II. Fridrik menhelyet adott neki, st a' boroszlói
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jezsuitákat arra

is

szoritá,

hogy az

eperjesi jezsuiták által Bahiltól elvett

könyvtáraért ennek kárpótlást adjanak. 1747-ben Briegben ezen munká-'
h.
ján adta ki: „Tristissima Eccl. Rang. proleslantium facies.
Bahr (Keresztély) szül. 1798-ban Darmstadtban hol atyja ref. lelkész
volt. Még csak egy éves volt
midn atyja Heidelbergbe jött, azon
városba, hol számára késbb befolyásos és tekintélyes hatáskör nyilt.
Tanulmányait szinte Ileidelbergben végezvén
fleg a' theologíára és
philologiára adta magát. 1821-ben már rendkivüli, 1826-ban pedig a'
régi literatúra rendes oktatója, 's 1833-ban fkönyvtárnok lett.
1836-ban
egyetemi prorector 's badeni udv. tanácsos. A' könyvtár rendezése körül
nagy érdemei vannak. Egyébiránt nem anynyira mély és alapos, mint
szorgalmas és termékeny iró. Phitarch életirásain kivül Ctesias muukáit
adá ezenkivül felolvasásai nyomán ,,a' római literatúra történetét"
melyly mve alapos és szellemdús felfogás hiányában csak külsségeket
azonban az eladás népszeállit öszsze , 's elkopott véleményeket ismétel
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Balllet de Latour.
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rüsége 'é az adatok gazdagsága miatt nagy tetszést nyert. E' tetszés,
szakért bírálók roszalásái daczára, felbátorította t, hogy a' munka
második kiadásánál is hasonló modorban járjon el. (1836 1840).
1838-ban a' régi classibúsök fordításainak stuttgarti gyjteménye számára
1831
1836-ig Herodot új kiadását
Plutarch erkölcsi iratait tbrditá
4 kötetben. Fáradhatlan munkásságának igen sok gyümölcsét rakta még
Pauly realle Jahn évkönyveiben, Ersch és urubér encyclopaediájában
encyclopaediájában, 's a' heidelbergi évkönyvekben, melylyeknek 1834. óta
Sehlosser és Muriké társaságában szerkesztje. Enynyi tudományos fára-

—

—

—

;

,

—

h.
dozása.jutalmául több t. társ. tagja lett.
Bnillet de Latour, 1. Latour.
Baillot (Péter), az ujabb fr.violin-iskola egyik alapitója, szül. Passyban 1771. megh. 1842-ben. Számos compositióján kívül nevezetes violiniskolút és ismét 1835-ben „Art du violon-t" adott ki. Sokat utazott, 's
,

—

h.
eladásai nagy tetszéssel fogadtattak.
Itaiui (József) abbas a' pápai zenekar igazgatója Rómában szül.1775ben ugyanott. Jeles compositióin kivül úgy ismeretes mint mély és alapos
vizsoáló a' zenemvészet történetének mezején, nevezetesen Palestrina
munkáit 's ugyanannak történeti-birálati emlékiratát adta ki, melyly németül is megjelent Lipcsében 1834-ben; továbbá az 1000— 1700-ig élt
,

,

,

zeneköltk történetét 6 kötetben.

— h.

Balásházy János m. akad. rend. tag, szül. 1797. évi mart. 6-án nemes
szülktl S. A. Ujhelyben Zemplénmegyében. Iskolai pályáját kezdé
szülvárosában, majd a pataki collegiumban 's a' lcsei lyceumban ismét
kassai akadémiában folytatá. Késbb a' keszthelyi georgiconba lépett,
mao-át a' gazdagsági tudományokban kiképezni. Mint elméleti 's gvakorlatfgazdászati iró több nevezetesjobbára mezgazdaságot tárgyaló, munkával gyarapitá a' magyar irodalmat, milylyenek 1) Gyjtemény a' juhtenyésztésrl. 2 köt. Kassán, Werfer K. betivel. 1827. 2) Tanácsiatok
jutalmazott
a' honi mezei gazdák siáifcára.'B. Bercsényi P. alapítványából
A)
Adó és még
1830.
Pesten,
tt.
OkösGmd
1829.
Megjelent
3)
pályamunka.
valami. Pesten, 1830—33. 5) A' felsmagyarországi 1831. évi zenduleseknek történeti leirása. Pest, 1832. 6) Észrerélelek a honi gazdasági
szorgalom akadályairól 'sib. Pest. 7) Ujdbb tapasztalások a' juhtenyesU, s
tárgyában. S. Patak, 1833. 8) Háztartás és a' mezei gazdaság tudománya,
nagyjutalomra
2 köt. Debreezen, 1*39., melyly munkát a' m. akadémia
Debreez-en a'
1842.
10)
Debreezen
Pályamunka.
Elárult
méltatá. 9)
mint van. Debreezen, 1844. 11) Politikai és státusgazdasági nézetek. Els
értekezést közlött
köt. Debr. 1847. Ezeken kivid több eredeti gazdasági
magyar
akad. rendes
ki
neveztetett
1830-ban
folyóiratokban.
különféle
,

a'

:

,

tyggá.

Balassa

(János), orvos és sebésztudor, szülés/mester és mntevo

S

egyetemi tanár, Pestnek 's hazánknak egyik legielesb, legkeresettebb
megyében.
Orvosa 's e/ szakbeli tudósa, szül. 181 4-diki máj. 5- kén Tolna
hin h
Szent Lr.riiuv.cn, hol atyja köztisztelet ü evang. lelkész volt. Nem a*
si Halassa-nein/.ets.'-' sarjadéka ugyan, de Baját érdeme 's lelki tulajdo
nainak nemessége :illal oda vívta lel magát hovri SÖk erdeme senkii sem
emel, ki önmaga röpülni nem tud. Alsóbb iskoláit születése helyen vó
,

;,
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Balaton-

gezte

,

azután

a'

soproni

's

posonyi evang. fiskolákban taüfílt; 1832-ben

pesti egyetemnél orvosi tudományok hallgatója lett 's az elméleti 3 évet
itt, a' gyakorlati 2 évet pedig a' bécsi egyetemnél töltötte, hol 1838-ban
a'

mt

intézetbe vétetvén fel
nyert tudori oklevelet. 1839-ben a' cs. k.
(operateur) Wattmann József tanár veugyanott a' hires sebész és
zérlete alatt két évig képeztetett; 1811-ben a' bécsi közöns. kórház negyedik sebészi osztályában másodorvossá lett hol mint helyettes fnök
egy évig önállólag mködött 1842-ben a' bécsi egyetemnél felállított
második gyakorlati sebész tanszék segédévé, 1843-dik mart. 21-kén pedig a' pesti kir. egyetemnél a' gyakori, sebészet tanárává neveztetett
hazafiainak, kik a' fiatal jeles orvostól legjobbat vártak, szinte 's általános
örömére. Midn azonban e' tanszékre 1843. szén fellépett volna, elbb
külföldre utazott 's Parisban orvosi tapasztalatok gyjtése végett, hoszszasb ideig tartózkodott. 1844-ik év májusán a' m. közoktatási ministeriumnál tanácsossá 's az orvoskar igazgatójává neveztetett, 's e' hivatalt
tanári széke megtartása mellett a' magyar ministerium megszntéig viselte. 1849. végén, feladás következtében, pár hónapig fogva volt \s 3
havi fogságra ítéltetett, de ezen id kitelte eltt a' szenved emberiségnek
viszszaadatott. Atalános volt a' részvét melyly szabadon bocsát tatása

mt

,

,

,

,

—

kérelmekben is nyilatkozott.
h.
Balaton. Magyarországnak legnagyobb tava. Fekszik Veszprém, Zala
és Somogy vármegyék közt, 's nyugoti fele tartozik csak Zalához, melyly
Hoszsza Fenéktl
rész azonban minden tekintetben legnevezetesebb.
Akaratjáig 40190 öl; szélessége Füred és Fok közt 6770, Fenéknél 240
öl. Mélysége 2
8 öl, Tihanynál 24. Az egész, a' szélein lev posvány okmérföldet foglal el. Vize csendes idben meszszirl
kal együtt 24
kék, közelrl savószinü. Mikor vize csendes, láthatni benne némely ly
setétkék kigyódzásokat, melylyek helyeiket 's alakjukat még télben is
állandóul megtartják, 's minthogy ritkán fagynak be, nagy hó idején igen
veszedelmesek az utazóknak. E' meleg források kéréseknek neveztetnek
a' köznéptl. Partjain, kivált Kenése mellett, találtatik azon finom vaspor,
melyly az irószobákban anynyira becses. Növényei e' következk sás,
nád, csóka, gyékény, buzogányos káka, hinár, 's az úgynevezett derezde,
melyly a' gyenge libáknak kedves eledel. Halakból fognak benne fogast,
melyly Magyarországon csak itt találtatik; harcsát, fogassüllöt, süllt,
pontyot, ezompót, önöt, csukát, keszeget, konczért, gárdát, pirosszárnyut, fejérszárnyut, 'stb. Május és június hónapokban, mikor az id fölmelegszik, szinte forrani látszik a' tó partja a' sok apró haltól, 's ezeket
a' lakosok rostával meritik réczéik számára.
A' köznép ezeket különös
fajnak tartja, 's küsznek nevezi, de nem egyebek, mint gárdafiak, melyIvek ikráikból kikelvén, a' partra tódulnak élelmet keresni. Van még a'
és cseresznyerák
kecskeBalatonban a' ráknak 3 faja, u. m. feketeez utóbbi olylyan mint egy makk, 's elevenen is piros továbbá van srofcsiga, kanálcsiga, melylynek teknjét a' képírók szokták használni. Teknsbéka kevés találtatik benne és csak ott, hol patak szakad bele. Vizimadarai vadlúd, cserg récze, örvös récze, gém, gödény, szárcsa, búvár,
halászmadár. Parti madarak seregély, parti fecske, nádveréb, de gólya
nincs. Ugyanitt ásatnak a' zsombékok, melylyek nem egyebek, mint elfiránti
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részelt, törzsök alakjára öszszenött fagyökerek, igen puhák, 's ülszék
helyett használtatnak. Említést érdemelnek még- a' Tihany mellett találtató kvévált kecskeköröm- alakok. A' Balaton, melylynek partvidéke
Zalavármegye fell igéz szépség, 's felséges erds és szls hegyekkel

övedzett, közel 40 folyót és patakot vesz fel magába. A' Sió vizének szine
a' Balaton torkolatján, szabályozás következtében leszállittatván, a' tó
szine 3 láb és 3 hüvelyket apadt meg egész kiterjedésében, minek következménye ln, hogy a' Balaton vize medrébe viszszahuzodván, szélei,
melylyek azeltt nagy kiterjedésben víz alatt voltak
attól most szabadok, 's közel 40000 hold nyeretett meg eddig is a' földmivelésnek. Végre
183G-ban egy társaság, melylynek élén gr. Széchenyi Istvánt látjuk, gzhajót is épittetett e' tóra, 's ez most is megteszi szokott útjait a' Balaton
,

—

fekv nevezetesebb helységek közt.
F
Balaton-Füred. Fekszik Zalavármegyében

partján

Balaton tó éjszaki
a'
tihanyi sz.-benedek régi apátságtól 1, Veszprémtl 2, Székesfejérvártól 0, és Pesttl 18 mérföldnyi távolságra. E' hely savanyuviz
forrásairól hiresedett el, melylyek különösen szénsav- és vas- tartalmukra
gazdagok. E' források a' fürdépületekkel együtt a' helységtl negyed-

partján,

a'

órányira feküsznek épen a' kies Balaton tava mellett, olyly gyönyör
regényes vidéken, melyly a' természet ajándékaival pazarlásig ellátva,
esak kevés emberi szorgalmat kivan, hogy Füred Európának egyik legszebb 's leglátogatottabb fürdhelye legyen. Maradványai azon régi kornak, melylyben itt rómaiak és törökök üték föl tanyájukat, 's a' hajdani
magyar lovagvilág emlékei a' különben is igéz szép vidéknek még vonzóbb
alakot kölcsönöznek. Csobánca, Szigliget, Tátika, Rezi, a' magyar Petrarcatói, Kisfaludy Sándortól megéneklett régi lovagvárak omladékai, melylyek a' Balaton közelében még most is láthatók, a' Balaton félszigetén
hegycsúcsra épített tihanyi apátság, mind anynyi érdekes pontok, melylyek az erdkkel 's szlkkel koszorúzott hegyekkel, 's a' Balaton csillogó
tükrével együtt nemcsak érdekes de valóban gyönyör tájvidéket képeznek. Fürednek vannak hideg és meleg fördi. Amazok csak 1822-ben
állíttattak fel magában a' Balatonban, 's jelenleg 12 használtatik. E' hideg
fördés különösen sülyöseknek ajánlható. A' melegített fördök a' régi fürdépületben, 16 szobában 32 kádra, 's az uj épületben 9 szobában ugyananynyi kádra vannak elkészítve. Ezenkívül a' füredi források mint igen
kellemes és könynyü italu savanyuviz, belsképen italra is használtatnak.
Ugyanis három különböz helyen három forrás fakadoz itt szüntelen
buzgással és morajjal. A' fforrás czélszerü ktartóba foglaltatott be,
melylyet vas rostélyzat fedez, 's az egész, oszlopokra épített réztetö alatt
áll. Italra fképen e' forrás használtatik; másik két forrás ellenben melegítve fördül szolgál. Természeti tulajdonaikra nézve mint a' Sclnistcr,
és Sigmund orvostanárok vegytani vizsgálataikból kitnik, nem sokat
különböznek e' források egymástól.
tartalmuk mindenesetre a' szénsav és vasagi csakhogy az utóbbi nem olyly menynyiségben, honnan
a' füredi forrás a' valódi vasas ásványvizekhez, tnilylyenek Bárt fa,
Vichnye, Párád, 'stb. egyátalában nem számítható. Orvosi hasznait mi illeti:
már maga a' füredi leveg nyáron, tavaszszal és szszel, megtelel diaoteticai életszabályok mellett több kórbajt gyökeresen meggyógyít
w
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mig csak életmszeri bomlások nem mutatkoznak, naoy
már a' füredi lakást. Azonban legszebb eredménynyel

sikerrel használták

gyomorgyengeségben, gyomorégésben, májtovábbá az aranyérben, csúzos
nyavalyákban, fejérfolyásban és nemi tehetetlenségben.
A' fürdhely
használtatnak e' források
dugulásban, sárgaságban,

:

vizkórban

;

—

tihanyi apát, különös tisztség által viszi
pedig erélyesen és gondosan. A' lakások, fördk, ételek,
tulajdonosa,

a'

a'

felügyelést

's

savanyuvizzel
megtöltend edények árjegyzéke nyomtatásban adatnak ki, 's a' bér j un.
15-tl kezdve július 31-ig fölemelve, ezentúl felényire szállittatik. Lakást
a' vendégek nemcsak az urasági épületekben
hanem magánházakban is,
különösen a' Horváthházban szép szobákat kaphatnak. A' társalgást elmozdítják egy szinház, kávéház sétahely és kis angolkert. Az Anna
napján tartatni szokott tánczmulatság pedig a' legfényesebbek közé tartozik, 's Budapestrl és Bécsbl is számos látogatója van. Van itt továbbá fiók- postaintézet, gyógyszergyár, fördorvos és sebész. Kirándulások
Füredre, Arácsra, a' közelfekv helységekbe, 's a' tihanyi apátsághoz
mindennap történnek, 's ez utóbbi rendesen vizén történvén, e' végett
Horváth uraságnak szépen elkészitett hajója áll készen, melyly mindenkinek elleges megrendelésre szívesen átengedtetik. Egy szóval Füredet
nemcsak a' betegek, hanem az egészségesek is gyönyörködve élvezhetik,
a' minthogy évenkint a' vendégek száma az 1000-et jóval fölülhaladja.
F.
Balbi (Adorján) statisticus és földiró. Sz. Velenczében 1784-ben régi
a'

,

,

nemes családból. Már 1808-ban jelent meg tle Velenczében egy földirati
munka, melyly nagy reményekre jogositott. Figyelmet ébresztett ez

t

Muranóban

a' San-Michael collegiumban a'
1811-ben Fermoban a' természettan
tanítója lett; innen azonban 1815-ben, mint idegen, elbocsát tatott,'s a' pápai
kormány által Velenczében a' vám-igazgatóságnál mint titoknok alkalmaztatott. Itt idt nyert kedvencz-tanulmáiiyaival foglalkodni. Kidolgozta
„Compendio di geographia universale" munkáját, melyly t Maltenbrunnal
barátságos viszonyokba juttatta, kitl a' „nouvelles annales des voyages"
számára több czikket is nyert. Házassági ügyei 1820-ban Portugálba

Zurla bibornokban
földirás

is, ki

oktatójául alkalmazta.

—

hol az akkori forradalom közepett a' királyi levéltárakban
adatokat gyjtött e' munkájához „Essai statistique sur le royanme de
Portugál et d' Algacre". (2 köt. 1822.) Parisban maga nyomatta. E'
munkája kivált azon részében becses melyly Portugalliának a' rómaiak
alatti idszakát tárgyazza, sok van benne a' portugál irodalom- és mvészetrl is, mi másutt nem olvasható, politikai tekintetben azonban igen
tartalmatlan minthogy B. az akkori állapotok által hallgatásra kényszeríttetett. Parisban adta ki az „Atlas ethnographique du globe" dolgozatát
(1826. atlaszszal levélrétben). Ez az azeltti hasonló német munkák fölött,
rendezete által, elnyösen tnik ki, 's a' már tudottakhoz sok újat ad,
miben B-t a' leghíresebb utazók nyel vbu várok és fóldirók segítették.
Ethnographicus része azonban sokkal jelesebb mint a' tisztán nyelvi.
Kiválólag vonzó a' föld különféle népeinek Írásáról szóló szakasz. Noha
e'
munkában egyetlen politikai észrevétel sincs de mivel Parisban
nyomatott gátolva ln a' munka terjedése 's e' nehézségek csak Humboldt
Sándor közbenjárására hárittattak el. Azóta B. államismei táblázatokat
19
Uj k. hm. Tár. I. köt.

vezérelték
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,
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ki 1827-ben Persiáról
L830-ban Oroszországról

—

—

182<s és 29-ben Francziaországról
1829-ben Angliáról
1831-ben Német1830 31-ben B. és Larealföldrl. Mindezek tetszéssel fogadtattak.
naudiére meg Uuot együtt adták ki MaUebrunnak gyjteményeibl, ennek
„Traité élémentaire de géographie" munkáját (2 köt.) B. dolgozott még
czikkelyeket a' ..Beme encyclopédique",
a' „Reme des deux mondes",
a' „Revue brittanique" számára is.
Míg Parisban volt a' Martignacministerium segedelemmel könynyitette ottani munkálkodását, melylynek
Parisban utósó szüleménye volt az „Abrégé géographiqtte" 1833-ban. Ezt
Bandimén der politischen ErdAridréé németül e' czím alatt adta ki.
beschreibung" (2 köt. Braunschw. 1834 35.)
Canábich szinte
így
czímezve ,,Baitsl>ne/i des geographischen Wiseens" Kszeg 1834.
tí.
1832-ben Parist elhagyta 's Paduában dolgozta e' mvét
„Essai
statistique sur les bibUotheques de Wienne" (Bécsb. 1835). Legújabban
Turinban jelent meg íoldirati munkáinak gyjteménye (1842). Minden
munkáját végtelen gyjt szorgalom 's az idézetekben pontosság

adotl

,

—

,

—

,

—

—

,

—
—

—

,
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—

—
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:

jellemzi.

—

Cs. F.

Balfe (Guglielmo) énekes és zenekölt. Született Irlandban Dublinban 1804-ben. Neve az ujabb idkben gyakran emlittetik a' divat és
mvészet világában. Eredeti neve Balph William, melylyet olaszhonbani
hoszszasb tartózkodása alatt változtatott meg. Zenészeti tanulmányait
elször Dublinban kezdé meg, hol már 7 éves korában hangversenyeket
adván a' hegedn, zenészeti csodagyermek volt, azután Londonban, Horn
vezetése alatt, 's késbb Parisban folytatá, hol már 1824. mint énekes mködött a' színpadon. Azután kellemes bassusát Florencz-, Bologna-, Palermoés Genuában hallata, a' nélkül, hogy kitn tetszésben részesült volna. 1832.
Majlandban, a' Teatro Caleano padán mint bassista mködött, 's a' következ évben ugyanitt egy operetteje adatott „Enrico IV. ull passo delhi
Mama" czim alatt, mclyly tetszett ugyan a' nagy közönségnek, de a' mértk kedvezésében nem részesült, 's többi a' korbeli hangszerzeményeit is:
/ Rivali, Un Aovertimento Manón Lescaut 'sa't. ilyly sors érte. 1835-ben
Fenice szinház tagja volt. Itt igen feltnvé tette magát Mayerbeer
„Oo«a70"jának szerencsétlen eltorzitásával, melylyet hogy nagyobb
hatása legyen mint azeltt, Rossini- 's Donizettiféle melódiákkal és saját,

,

,

fel. Balfe ehhez hasonló mvészi csínyek által sok bajba
kevervén magát, kénytelen volt Olaszhont elhagyni, és most, egészen a'

jaival czifrázott

zenemvészetnek szentelve idejét és
nyebb hangszerzeményei közt els

erejét

Londonban

,

él.

Jelentéke-

d'Amonr. mely Ív hez a'
szöveget Seribe irta, 's melyly Parisban az Opera comiqueban nagv tetszéssel adatott; de legnagyobb tetszést aratott a' „Négy lldi/mo/ifi" és
„Czigányn" operák könynyen Polyó, kellemes és jellemz zenéjével. V
els nemzeti színházunkban is folyton jó sikerrel adatik. Az utóbbit eddig
csak hírébl ismerjük. Tle \annak még Roeltelle ostroma, (i'rei/ Cotlmnna, Jeanned' Arc, Falst a ff. Fátyolosno, Keolanthe dalmüvek. Ránk
azt is érdemes még megemlíteni, miszerinl Balfe neje, ki Olaszhonban
Roser-Balfe név alatt több ideig mint primadonna mködött, magyarhoni,
volt

a'

Ptiits

i

pesti születés, ru;\, több é\\rl ezeltl tlliini\t
nyti.

V,

I.

p< stí

ka rnu'Mcr, llosrr

leá

5
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Ballá Károly, m. akad. tag, szül. Pestmegyében, Nagy-Krösön
1792. évi april 2-án, honnan a' philosophiai tanfolyam végeztével Pestre
jött törvényhallgatásra. Különféle hivatalokat viselvén Pestmegyénél,
ugyanennél csaknem harminca évig kapitányi tisztséget viselt. Egyike
volt a' magyar irodalom önzetlen hü mi velinek. Ifjabb korában a' szépirodalom mezején sükerrel munkálkodók igazolják ezt az Aurora Hebe,
Uránia , Aspasia almanakokban kijött költeményei de leginkább „Hs
regéi a' magyar elidbl" melylyek a' magyar hajdankor dicsségét,
tiszta hazaszeretetet bizonyító, egyszer, búskomoly érzelmekben zenge37-ben a' Kéml
dezik. 1825-ben jelent meg tle a' Zsebtükör. 1836
czim gazdasági ipar- 's kereskedelmi lapot szerkeszté, melylyet számos
szaktudományos czikkel gazdagított. Vegyes tárgyú értekezéseket közlött
a' Tudom. Gyjteményben, Társalkodóban, Athenaeumbeai. 1841-ben jelent
meg tle Vélemény a' büntetésmód javítása iránt, melyly sok szakismerettel van irva. Kapitányi hivataláról lemondván, jelenleg Pestmegyében
kebelezett mezei jószágán magán életben tölti munkás napjait. M. akad.
F. S.
taggá választatott 1839. nov. 23.
Ballagi (ezeltt Bloch) Móricz m. akad. 1. tag. Szül. 1816. évi april.
;

,

;

,

—

,

:

—
,

17-én Tárnokán Zemplén megyében. Gyermekkori ftanulmánya mint
izraelita születésnek a' Thalmud vala a' latin iskolákat minden idegen
segély nélkül magán szorgalma utján végezte. A' bölcsészeti tudományo37-ben Pápán Tarczy Lajos alatt tanulta. Tudományos
kat 1836
veltségét gyarapítani Németországba utazott 1839-ben, mi közben elhagyva sei hitét evangélikus hitre tért. Parisban lakása közben a' görög
és keleti nyelveket tanulta meg, honnan hazájába térvén Pestet választá
állandó lakásul. Tudományos képzettségénél 's hazafias hajlamainál fogva
nagy munkásságot fejte ki a' magyar irodalom mezején 's philosophiai és
philologiai ismereteit számos dolgozatokban közié az olvasó közönséggel,
melylyeken azonban mindenütt érezhet a' német philosophia szelleme.
Nevezetesb munkái következk 1) Móses öt könyve, jegyzetekkel, 1
43. 2) Új kimerít magyar-német és német-magyar Zsebszótár.
köt. 1840
Els német-magy. rész. Más. magy.-német rész. Pest 1843- -44; mi
azonban nem egyéb mint öszszeirása a' m. akadémia és Fogarasi J. szótárainak. 3) A' Zsidókról, (1840) melylyet barátja, Vajda P. adott ki. Megemlítend még 4) német nyelven irt magyar nyelvtana, melyly 1846-ban
másod-kiadásban jelent meg e' czim alatt Ausführl. theoretisch-praktische Grammatik der ungr. Sprache. 1845-ben a' szarvasi ev. gymnasiumban a' mathematikai tudományok tanítójává 's késbb rector-professorrá
is választatván, e' hivatalában közkedvességet vívott ki magának hallgatói
's pályatársai eltt. A' forradalom
is elsodrotta magával 's tanitószékét
karddal cserélte föl. Magy. akad. 1. taggá vál. 1840. sept. 5-én.
F. S.
Ballanche (Péter Simon) szül. 1776. Lyonban 's 1814-ig ugyanott
könyváros volt azóta mint iró Parisban él , 's a' franczia irodalomban új
melylyen egy valódi
tért nyitott
t. i. a' bölcsészet történetének terét
francziánakkönynyedségével'8 elmésségével, de a' németek alapossága nélkül dolgozik. Korán megismerkedett Chateaubriand Nodier, 's Camille
Jordánnal, 's már 1801-ben irá akkor figyelemre nem igen méltatott
vét „Du sentiment sans ses rapports avec la litterature et les árts."
,

,

;

—
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1814-ben jelent meg prózában

irt költeménye, „Antigoné" , 1818-ban pesociales
dans leur rapport avec les idées
institutions
les
sur
dig ,,Essai
nouvelles" melylyet a' Francziaországban ez idben a' régi 's új közt víu
vott harca teremtett; 1819-ben adta ki „Frag ment -}eh, melylyben isten,
meg,
és
dialógusát,
melylynek czime
ismerhetni
nézeteit
emberiséoröli
's
1

:

melylyben platói gondolkodás 's eladás
mutatkozik. Ki ezen töredékek által érdekelve, a' szerzt 's annak világu
nézeteit egészen akarja ismerni, olvassa „Palingénésie sociale -]kí ebben
raká le öszszes nézeteit az emberi nem fejldésérl 's e' fejldésnek már
átfutott phásisairól. A' mü bevégzetlen maradt, megjelent egyes részeiben,
ürphée, Vision d'Hebal 's egyéb czimüekben mégis sok mély, sok igaz és
érdekes van elmondva. Mindezen munkák igen jelentékenyek, ha nem a'
német költészeti irodalom mértékével méretnek, hanem a' franczia philosophia fejlettségének mértékével. Ballanche nyelvre választékos, st pompás, olylykor dagályos és világosságot nélkülöz. 1842-ben az akadémia
tagja lett miután öszszes munkáinak 4 kötetben eszközlött kiadása után
,,le

vieillard el le jeune homtiie"

's

;

,

,

—

h.
általános figyelmet vívott ki.
Balogh l*ál (Almási), orv. dr.

a' pesti orvosi kar, a' kir. m. természettudományi társulat r. 's a' berlini orvosi és seborvosi társaság lev.,
a' m. akad. rend. tagja, szül. N.-Barczán, Borsodmegyében, 1794. oct.
18. Alsóbb iskoláit végezte Rima-Szombatban, honnan tanulmányai folytatására 1810. S. Patakra 's 1814. Késmárkra ment, hol Adorján prof.
alatt a' törvényt hallgatta. Iskolai év végével a' franczia és olasz nyelvvel
ismerkedett meg. Késmárkról ismét S. Patakra tért viszsza hol elvégezvén az ott tanittatni szokott tanulmányokat 's megismerkedvén az angol
nyelvvel is, 1817-ben az orvosi tudományok hallgatása végett Pestre
jött, 's azokat 1822-ben végezte. Az orvosi oklevelet következ évben
elnyervén, a' gyakorló orvosi pályának szentelte magát. 1825-ben ismeretek öregbitése végett beutazta Németország legfbb városait, 's ez
ország legkitnbb tudományosságu férfiaival ismerkedett meg. Viszszatérvén Pestre, 1830-ban a' m. t. társ. l.tagjává neveztetett ki. 1834-ben
a' lyoni orvosi társaság lev. 1835-ben a' m. t. t. rendes tagjává választatott 1836-tól fogva a' m. akadémia által kiadott Tudománytár literatúrai részének szerkesztésével bizatott meg. 1820 tói fogva mai napig
megjelent igen számos munkájának felsorolásával lapokat kellene betöltenünk. Elég legyen megemliteni, hogy a' philosophiai, természeti orvosi
mechanicai tudományoknak alig találtatik egyegy ága, melylyben kitnt
ne adott volna a' magyar irodalomnak. Mint iró gazdagitá a' franczia és
német irodalmat is több rendbeli értekezésekkel 's önálló munkával. A'
Közhasznú ismeretek tárát 180 kisebb nagyobb czikkel gyarapitá. A'
legújabb idben keletkezett 's minden üldözés daczára elterjedt hasonszenvi gyógyitási mód terjesztése miatt az alleopathákkal több ízben
azonban koránsem riaszt á viszsza az
súrlódásba kellett jnie, mi
emberiség javára üdvösnek tapasztalt hasonszenvi gyógymód gyakorlása
tói 's azt mai napig mint Pest nagy nevezetesség homoeopathája folyton
folytatja. 1835-ben jelent meg tle a' m. t. t. által kiadott philosophiai
pályamunkák els kötete, melyly 100 db. aranynyal jutalmaztatott. Elete
nem egyéb a* emberiség javára *t a' m. irodalom mivelésére szenteli Polj
,

,

,

,

,

t

i
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tonos munkásságnál. És ezen nemes irányát fleg az egyesületi téren is
buzgón követé. Az iparegyesület els eszméje tle jött, bár késbben tetemesen módosult; az állatkínzás elleni egylet szinte az mve; hetenkinti
tud. társalgásokat

is

de ez utóbbit kevés

indítványozott

sikerrel.

—

,

's

azokra szerkezeti tervet készitett,

F. S.

fia az öreg becsületes és
(galánthai) szül. 1800-ban
Balogh Jánosnak Bars és Komárom megyék 8 országgymaga is, kalandos ifjúság után,
lésen ünnepelt szabadelmü követének;
melylynek egy részét, az iskolából megszökve, huszár-egyenruhában,
Barsmegye tisztviselje 's ugyan's kenyerét fuvolyával keresve élte át
azon megyének, szabadelmü utasitással ellátott, bátor, ékesszólló, és
hires követe az 183%-iki országgylésen; az ifjúságnak akkori egyik
bálványa kinek arczképét Wesselényiével együtt adá ki tisztelete jeléül.
Balogh ez országgylésen nemcsak ellenzéki hanem valóban szabadelmü követ is volt ki nemcsak a' sérelmi téren vívott merészül 's fáradhatlanul, hanem a' nép érdekeit is lelkesen védelmezte, 's épen e' miatt
párviadala is volt a' véleményét változtatott Péchy Ferenczczel Pestmegye
késbben viszszahivott követével, melylyben ezt kardjával, mint elbb
éles szóval, jól megszabdalá. Az öreg Rohonczy kir. tanácsos egy alkalommal
alkotmány-ellenségnek hivá 's
a' nép érdekében emelt szavai miatt
Gustermannhoz hasonlitá, Balogh pedig kijelenté, hogy a' nép érdekeit
képviselve ül székén, 's hogy e' szerepben jobban tetszik magának, mint

Balogh János

,

köztiszteletül

,

,

,

,

—

,

,

,

,

a'

követ úréban, ki csak

Werbczy

kopott törvényeit authenticálni jött

az orsz.gyülésre. Legnevezetesb pontja azonban Balogh J. országgylési
életének azon merész fellépése , midn a' szathmári megyegylésen
mondott kormánysért szavai miatt kereset alá vett b. Wesselényi Miklós
kifejezéseit az orsz.ülésben magáévá tévé, 's ezáltal önmaga fejére is a'
kir. fiscus keresetét voná. E' miatt követi állásától egy k. leirat által
felfüggesztetett 's Barsmegye utasíttatott, hogy más követet válaszszon
Balogh azonban a' megye által követségében megersíttetett , 's az ország-

;

gylés tagja maradván, ezentúl mindinkább megközelítette népszersége
legmagasb fokát. O volt azon megyei követ is ki az akkor szerény
mutatkozó
távollevi követ Kossuth Lajos els fellépését észrevéve
,

,

—

t

Késbben
azután közel barátává fogadá.
azonban Baloghot, mint Barsmegye alispánját részint az ellenzék általi
elhanyagoltatása miatti neheztelésében köpönyeget látjuk forditani, 's
tehetségeit méltánylá,

's

,

régi baráti és társai a' politikai küzdhomokon , sajnálva látják , hogy az
administratori rendszer behozatala alkalmával administratori szék után
jár. Ezt azonban el nem érhetvén, ismét ellenzéki lesz, és pedig túlsá-

A' népképviseleti alapon öszszehivott els pesti országgylésre
is képviselvé választatván,
vál. kerülete részérl
veres tollat tz kalapja mellé 's azon párthoz csatlakozik melyly az els
m. ministerium eljárását nehezíti 's keseríti, és túlságai által az ország
hajóját forradalmi örvénybe sodorni segíti. A' pesti országgylésen azonban
igen alárendelt szerepet játszott mint szónok fel nem tnt, 's a' közvélemén}7 súlya alatt jelentségét veszté. Lamberg gr. meggyilkoltatásában
részvéttel vádoltatván, ez ellen nyilvánosan tiltakozott, 's pár apró
mint biztos , vagy már
indítványt és azon csatákról, melylyeknek
gosan.

Barsmegye egyik

,

,

,

,
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rnagy, szemmel
örnagvgyá lett

volt, jelentést tett. Ezután rögtönzött
Hurbán szláv csaSchwechatnál késbb
patai ellen harczolt a' kárpátok közt mint kormánybiztos
mind végiglen képvisel maradt, 's hir szerint Kossuththal együtt menekült a'
török földre. Balogh János szép és elegáns férfi, szép, erteljes, merész
szónok a' régi phrásis-penget nagyszavu iskolából bizonyos hetvenkedéssel 's öntetszéssel eladásában, de azért nem üres, sok alkalommal
talpra esett elmésségü
's
epigrammi élü
mint politikai jellem
azonban ingatagnak mutatta magát, 's a' körülményekhez és hiúsága
's önzése sugallatához képest változtatta szineit, míg végre legújabban a'
tricolornál megállapodott
elhatározottan és
's e' mellett mindvégig
önfeláldozással harczolt.
Y.
Balzac. (Honoré de), egyike a' legtermékenyebb legolvasottabb 's
legjelesebb ujabbkori regényiróknak Francziahonban, született Toursban,
1799-ben; a' vendomei collégiumban végezvén iskoláit, 1820-ban Parisba ment, hol néhány irodalmi kísérletet tn. Nem sokára ezután könyvnyomdát állitott fel, de miután vállalatának kevés sikere volt, ismét tollat ragadt kezébe. Elejénte úgyszólván semmi hatást nem csináltak müvei,
de ez
nem rettente viszsza, 's majdnem 30 kötet munkát bocsáta közre
1829-ig a' nélkül, hogy a' középszerségen fölülemelkedett volna. Késbb,
midn már jobb nevet vivott ki magának, addig különféle álnév alatt
kiadott regényeinek nagyobb részét nem ismeré el sajátjának. Balzac irodalmi mködésének fordulatpontjául „Des derniers Chouans, ou la Bretagne en 1800" czimü regényének megjelenése tekinthet, melylyben az
általa addig utánzott pigault-lebruni modorral felhagyott. Ez id óta a'
legkedveltebb regényirók sorába számiták t. Legjobb mvei közé tartoznak a' „Physiologie du mariage" (2 kötet 1831), „Scénes de la rir
privée" (5 kötet 1831), Scénes de la vie de province" (1832), „Scénes de
la vie parisienne-' (1832) „Le medecin de campagne", „Le pere Goriot",
„La peau de chagrin", „La recherche del' absolii", Contes bruns, 'sa't.
melylyek a' közönség által mind legnagyobb részvéttel fogadtattak.
Különben minden regénye közt fleg kett igényelheti a' mvészeti
tökély teljes diadalát. Egyik a' „Histoire intellectuelle deLouis Lambcrt\
a másik „Eugéne Grandét". Többi mve kisebb nagyobb mértékben a'
,

littó

ott

tannja

volt

,

,

;

,

,

,

;

—

,

—

,

t

:

1

:

természetlenség 's hányavetiség és a' valódi egészséges világnézet hiányának bélyegét viseli magán azonban egyes vonások gazdagságát, mik
az emberi szivbl meritvék, nem lehet tlük megtagadni. Balzae leginkább
a' nolvasók fölött uralkodik. Mveinek nagy hatása miatt igen elbízza
és túlbecsüli magát, mit öszszes müveinek ujabb kiadása leginkább tanú;

melyly „La comédie humaine" követel czim alatt jelent meg, 's
melylynek élbeszédében minden idk els költi- és philosophjaival egy
rangba teszi magát, és irodalmi mködése czéljául az egész emberi életnek minden irányzatában! eladását tzi ki. Ujabban a drámaírást is
megkísérté; azonban „Vaiitriif és „Ressources de Quinola" czim színmüvei tökéletesen megbuktak. 'S e' tekintetben Balzac csakugyan egy
sorsúnak mondhatja magát a' világ Legjelesebb regényíróival, kik közül]
úgyszólván, egy sem tua jó drámai írni. Nem emlékszünk, hogy Balzac
nak roppant munkahnlmazából Grandéi Eugéniáján kivül, melylya' Kisfa-

sít,

1

Bankroft György.
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is magyarra volna
magyar irók és olvasók nem tarmaga a'
francziák, vagy inkább mint

ludy társaság Regénytárában jelent meg, csak egy
fordítva,

mi talán azt

hogy

is jelenti,

a'

tanak felle anynyit, mint a'
párisi irók e»yik legliiúbb arszlána. Balzac naponkint 16 órát dolgozik,
és mindig nyereségre; mindamellett gyakran van adóssága. Sok vásári
munkát ad, azonban tagadhatlan, bogy szép, st nagyszer szellemi
Tündökl phantásiája mellett sok
seo-édforrások felett rendelkezik.
ismerettel is bir az emberi tudás számos ágában. A' különczködésre nagy
hajlama van, 's ezért felle ezer anecdoton kering. Bár sokat javit^ és
törül, mi miatt kéziratának a' szedknél borzasztó hire van, stylje mégis
gyakran czikornyás ertetett csodálatos kitételekkel elrutitott. Ezért
néhány biráló keservesen megpiszkolá de a' reá tetézett sok gúny és
piszok daczára is el kell ismerni, hogy munkái nagy része magány hordja a' jeles elme 's valódi költi szellem bélyegét 's az emberi sziv mély
,

,

,

—

V. I.
is, csodál az olvasó.
státusban,
egyes,
Massachusets
3-kán
1800.
oct.
Bancrol't
Worchesterben. Vagyontalan szüléi minden tehetségüket nevelésére
azon dr.
forditották. Az exeteri, akkor Amerikában legjobb, iskolában
Abbot vezetése alatt tanult ki sok más híres amerikait is oktatott j). o.
13 éves korában Angliába a' cambridgei
Everett-et és Jared Sparks-ot.
göttingai
és berlini egyetemekben Heerent,
késbb
a'
egyetembejött, 's
szellemekkel társalkodva,
's
a' legnemesb
Eichhomt 'sat. hallgatva
melyly
szerezte meg magának azon magasabb tudományos mveltséget
ott
térvén
hazájába
után
utazásai
Hoszszabb
ritka.
Amerikában olyly

ismeretét, miket, pártosság nélkül

György

sz.

,

,

,

—

,

,

,

német szellem és rendszer saját
politikai mezre lépett, 's
csakhamar
(Round-Hül) nyitott, de

elbb görög nyelvet
iskolát

mint

iró

és

a'

tanitott,

's

tisztán democraticus párt tagja olyly befolyásra jutott,

Bostonban adószedi, Amerikában igen fontos, hivatalt nyert,
melyly egyedül a' pénzügyminister alatt áll 's alárendeltjeit szabadon
hoo-y

's
nevezi. Polk jvén az elnöki székre, Bancroftot ministeriumába hivá,
Annapolisban tengea' tengerészeti tárczával bízta meg. E' helyzetében
bár
részeti iskolát, Washingtonban csillagvizsgáló-intézetet alapitott,
különben bölcs gazdálkodásáról volt hires a' közigazgatásban. E' mellett

azonban nem sznt meg
tartott Schiller és

Gthe

iró és oktató lenni.
,

a'

Adószed korában

német bölcsészet

's

történet felett

leczkéket
;

1834—

1840-ig „Amerika történetét" adta ki 3 kötetben 1847-ben Londonban
adatokat
volt , az amerikai függetlenségi háború diplomaticus történetéhez
h.
gyjteni.
Bandiéra 1. Carbonarik.
Bandtkie (György Sámuel) sz. nov. 24. 1768. Lublinben nemet
Siléziából bevándorlóit szüléktl; m.holt, jun. 11. 1835. Krakkóban,
mint könyvtárnok 's a' bibliographia r. tanára az ottani egyetemnél a'
valamint a' krakkói egyetem körül
lengyel történet nyelv literatura
;

—

,

,

,

—

érdemeket szerzett magának. Tanulmányait
Boroszlóban, azután pedig Hálában 's Jénában végzé.
1789-ben Boroszlóban a' lengyel nyelv tanárságát fogadta el, hol egyszersmind a' királyi kamaránál forditó is volt. Els munkája „Historisch
Kritische Analekten zur Erlauterung der Geschichte des Ostens von

is

általánosan

elismert

1779— 1787-ig

:

Bénffy Lásdó,

896

Európa". (Berlin 1802.) Erre következtek azon munkái , melylyek által
„Polnischaevél Leginkább tnegörökité a' lengyel Literaturában , u. m,
Beutsches WÖrterbuch" (2 köt. Berlin 1806.) „Polnische Grammatik für
„D&ieje (dzieje anynyit
Deutsche" (Breslau 1808.) Legfbb munkája
tesz, mint: res gestac) narodu polskiego" (Breslau. 1810. 3. kiad. Br.
:

:

1835.) Lengyelország históriája. Testvérével B. János Vinciével együtt
adák ki: „Polnisrh-deutsch-franzsisches Taschenwörterbuch" (4 kötet.
Boroszló 1811). Az egészen elhanyagolt krakkói könyvtárt czélszerüen
rendezve helyreállította, 's a' közönség használatára alkalmassá tette.
Krakkói könyvtárnok korában irt munkái de incunabulis oracoviensibus
s a' lengyel nyomdák története.
ön életirása a' krakkói Kicartalnik

folyóiratban foglaltatik.

Bán Ily.

— B.

—

:

László báró 1795-ben

született. Kolozsvárt tanult. OskoHazavégezvén beutazta Olasz országot b. Wesselényi Miklóssá].
érkezése után az erdélyi fkormányszéknél fogalmazóvá 's késbb titkárrá lön, 1830 körül pedig Kraszna-megyei fispáni helytartóvá neveztetett ki. Ezen idben váltak a' kormánypárt és az ellenzék közti harezok
élénkebbekké. Erdélynek t. i. 1811 óta nem volt országgylése, bár jogilag évenként kellett volna tartatni. A' törvényhozásnak ilyly hoszszas
felfüggesztése a' dolgok' természeténél fogva az alkotmányos, formák
megbontására 's az ország' szabadságát biztosító institntiok' mellzésére
vezetett. A' sérelmek növekedése békétlenséget támasztott a' kedélyekben 's a' tartós apathia után végtére Erdély' tekintélyesebb egyénei a'
közügyek iránt érdekkel viseltetni 's a' megyei gylésekben részt venni
I.

—

láit

kezdettek. Bán ffy noha megyéjének elnöke volt, határozottan az ellenzék
mellé nyilatkozott, 's nemcsak a' Krasznamegyei közgyléseken mozdította elé pártjának érdekeit, de azon mágnások közé is tartozék, kik
megyérl megyére járván mindenütt a' gylésekben részt vettek, 's folytonosan ostromolták a' kormány politikáját és törvénytelen helyzetét. Ha
most tekintünk viszsza e' küzdelmekre, a' kérdéseket, melylyekért an\ nyi
szenvedély lépett sorompóba, többnyire csekély fontosságunknak fogjuk
tartani; azonban az ellenzék l iránya, t. i. a' közigazgatásnak az alkotmányos vágásokba viszsza vezetése, minden esetre megérdemelte a' legnemesebb erknek kitartó munkásságát. BánfFy és elvbarátai kiket az els
idkben a' megyei gylések fölkeresése miatt „vándorló paftioíé&nak"
neveztek
míg a' kormányszéknek és a' többi hivatalhatóságoknak viszszaéléseit megtámadták, maguk valának egyszersmind a' rend és tanácskozási szabadság' legbuzgóbb rjei; azonban az ország állapota az ellenfelsége b. e. l- Ferencz
zék' agitatioí által fölza vártnak rajzoltatván,
császár a' csend helyreállítására teljes hatalmú biztosul küldötte b. Wlasich
horvátországi bánt. A' megyei gylések megszünaltábornagyot és
tettek, vagy csak a' kormánytól különösen kijelelt czélok végett tartatának. A' megyei hivatalok választás utján többé nem valának betölthetk
törvényekbe ütkö svén
'a a' helyettesítés ln szabályivá, de ez az erdélyi
,

,

anynyira gylöletessé vált, hogy semmi hivatalra sem akadtak elég számú
alkalmas egyének, és a' közkezeles minden bírálaton alolivá sülyedt.
Egyébiránt az országban mély csend volt, Senkit politikai bünökérl
i«l
alá vonni nem lehetett. Minden politika az ösméretes „ríj inertiae,
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Bánffy László.

Wlasich báró hamar belátta, hogy a'
a' viszonyok által indokolva mert Erdélyben anarchicus elem nem mutatkozik, és az ellenzék
kivánatai nemcsak törvényesek, de mérsékletiek is, melylyeknek megadásából veszély nem támadhat. Sürgette tehát az országgylés mielbbi
tanácskomegtartását, mint a' bizodalom helyreállására vezet eszközt,
zott az ellenzék tekintélyesebb egyéneivel is a' dolgok' kiegyenlítése fell,
egyátalában rokonszenvet látszott e' párt' fnökei iránt mutatni; de
's
még mieltt a' kiengesztelésre határozottabb lépéseket tehetett volna,
Bécsbe hivatott, 's helyére esztei Ferdinánd fherczeg küldetek, ki rövid id
múlva az országgylést kihirdette, 's május hó 2-kán 1834-ben ugy nyitotta
meg, hogy a' megelzött körülmények- és k. határozatokból itélve, kevés
kilátás volt a' pártok' közelítésére. Bánffy László, mint hivatalánál fogva
regalista, részt vett az országgylési tanácskozmányokban, 's rövid, erélyes és folyékony eladási modora által magára tudta vonni a' közfigyelmet, 's haszintén a' pártvezérek közé nem is tartozott, kevés bírt egész
Erdélyben több népszerséggel mint . Az 1834-ki országgylés' eredménytelenségének okait eladni nehéz volna. Az ellenzék és a' kormánypárt egyaránt befolytak a' siker' kimaradására. Talán ha egy centrum
alakulhatott volna, melyly a' conservativ párt és a' baloldal közt a' sulyegyent föntartsa, ez esetben kikerülheti vala Erdély azon makacs küzdelmeket, melylyek az országgylés' véletlen föloszlatását és a' kivételes
állapotot, minden szigorával és kellemetlenségével együtt, vonták maguk
után. De e' centrum alakulása a' többek közt Bánffyban sem talált pártolóra, ámbár
temperamentumánál és tanulmányainál fogva, inkább
látszott a' mérsékleti szabadelvekhez, mint a' széls baloldalhoz hajolni.
Ferdinánd fherczeg átvévén a' diaeta eloszlatásakor az ideiglenes de
teljhatalmú kormányzást, mindazon hivatalnok, ki ez önkényes lépésben
az alkotmány' alapjainak fölforgatását látta, hivataláról lemondott.
Ezek közé tartozott Bánffy is.
Az 1837-ki országgylésnek, melylynek
megnyitására királyi biztosul a' fherczeg volt kinevezve a' ministerium
óhajtása szerint feladata lett volna
a' lefolyt három év alatt követett
politikát helybenhagyni az által, hogy a' fherczeg a' kormányzóságra
szavazattöbbséget nyerjen. A' ki az erdélyi volt törvényhozás alkrészeit
ösmeri, a' ki tudja, hogy a' tagoknak legalább kétharmada vagy mint
hivatalnok, vagy mint a' kormány által kinevezett regalista foglalt ottan
az minden esetre csodálkozni fog e' terv' meghiúsulásán. 'S
helyet,
pedig a' fherczeg nemcsak legtöbb szavazatot nem nyert, de még a'
kormányzóságra kijeleltek sorában utolsónak sem esett be. E' diadala az
ellenzéknek, melyly a' conservativekkeli titkos transactio utján történt,
volt egyedüli nevezetes ténye az 1837-ki országgylésnek. Bánffy mint
Kraszna megye' követe vett részt e' diaetán ; de olyly utasítás mellett,
hogy a' részek' viszszacsatlásán kívül más ügyhöz hozzá se szóljon. A'
partium kérdése t. i. már az 1837-ki szebeni országgylés alatt élénk
vita és fólirások tárgya volt. Egy törvényczikke Magyarországnak az
Erdélyhez szakadt részeket viszszacsatolta ugyan 's a' reincorporatio
végrehajtását a' kormány' kötelességévé tette; de az erdélyi országgylés
nem ösmerte el Magyarország jogát a' részekhez 's tiltakozott a'viszsza-

nak" óvatos használatából

állott.

kivételes állapot, melylynek kezeljévé lön, nincs
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Ebbl a' legcsodálatosabb bonyodalmak fejldtek ki; mert
az erdélyi kormánypárt a' három pör alatt lev megyét Erdély, a' magyarországi kormánypárt pedig Magyarország számára vindieálta. Mind a'
két országban az ellenzék e' kérdésben egyetértett a' kormánypárttal,
csatlás ellen.

Bécsbl a' Magyarországi helytartó-tanácshoz utasítások mentek a'
's
reincorporatio végrehajtására, mig szintén Bécsbl az erdélyi fkormányszék e' végrehajtás meggátlására bnzditatott. Több évig folyt e' különös eljárás, melylyet még az is tetézett, hogy maguk a' partiumi megyék
a' legváltozóbb szeszélyt követve, majd Magyarhonhoz csatlakozni, majd
Erdélynél maradni akartak. Bánffy az 18ö7-ki erdélyi diaetán kijelenté
küldinek eltökélett szándékát a' magyarországgali reincorporatio iránt.
E' nyilatkozásához híven késbb is megyéjében mindent elkövetett, hogy
a' fkormányszéknek az engedelmesség a' viszszacsatlást gátló kérdésekben megtagadtassák. A' partiamban az anarchia mind inkább lábra kapott,
a' megyék jogai majd a' magyarországi, majd az erdélyi fogalmak szerint
definiáltattak, 's a' függés minél kevesebb vala. Ilyly bonyodalmak közepette tétetett a' magyarországi kormány által a' partiumi megyéknek kötelességévé, hogy azl839-ki pozsonyi országgylésre követeket válaszszanak az erdélyi gubernium errl értesülvén szigorúan megparancsolta az
ellenkezt. A' fispánok Kolozsvárra hivattatván a' megyei közgylések
szétoszlatására utasíttattak, azon esetre, ha a' többség követeket akarna
küldeni. Bánffy keresztülvitte Krasznában a' követküldést, 's magát
Szentmarjaival együtt megválasztatá , fiáig a' szomszéd Középszolnokban
Wesselényi Farkas fispán az ellenkez vélemény élére állván, a' megyét
a' követ-választástól viszszatartóztatta. Ezért Magyarországon Bánffy
rendkívül népszervé, Wesselényi Farkas fispán pedig szintolvly gylölte
vált.
Az 1839-ki pozsonyi országgylésen hatásos állást nem foglalhatott el Bánffy; mert megyéje illiberális utasításokkal látta el, és követtársa a' kormánypárt mellé szitott. A' két képvisel örökké egymás szavazatát semmisítette meg, 's Kraszna-megyének kivételes helyzeténél
fogva soha nem volt alkalma az iránt nyilatkozni, hogy követjei közül
melylyik fejezi ki a' többség valódi akaratját. Egyébiránt még mieltt a'
legfontosabb kérdések sznyegre kerültek, már súlyos májbetegsége kiragadta Bánffyt az élk sorából, 's épen azon kor' kezdetén nuilt ki,
melylyben aránylag leginkább tudott volna a hazának hasznos szolgálatokat tenni; mert a' reformJsérdések 's fként a' közgazdászaira vonatkozók valának kedveltebb tanulmányai.
Bánffy sem a' vas szorgalmú, sem a' mély fölfogásu emberek közé nem tartozott; de sokféle 's
némelyly szakokban alapos (ismeretekkel birt. Könyvtárának egy r<
a' kolozsvári
ref.
tanodának, melylynek fgondnoka volt, mis n
Krasznamegyének ajándékozta. Becses oklevélgyjteményét az erdélyi
museumnak, melylyet gr. Kemény Józseffel és Sámuellel egyesülve, nagy
áldozatokkal készültek megalapítani ós fontartani hágj ta, 11. Bánffy János
ugyanazon bárói családból, szül. L816-ban. Elbb a' Sándor gyalogezrednél
szolgált. Onnan a' székely huszárokhoz téteteti át, hol t mini ('..hadnagyot találta a' forradalom. Csakhamar a' 11 -ik zászlóaljnál kapitánynyá
;
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Hogy

e'

szerepet játszott,

melylj Erdély' hadi történefegyelem* ós hsi bátorság' példa-

zászlóalj,
a'
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nagy mértékben lehet Bánffy J. erélyének és rendez
vált
talentumának köszönni. Midn Bem az erdélyi fvezérséget átvette,
hogy Katona Miklóstól a' Deésen
Somlyóról Szathmárra küldötte
Késbb Bem
megvert és szétszalasztott sereg maradványait átvegye.
személyesen oda menvén, Bánffyt nagybányai térparancsnokká tette hol
azonban kevés ideig maradhatott, mert a' hadi események Bem mellé
kinek Mikessel és Bethlen Gergelylyel együtt legkedvelszólitották
tebb alvezére volt. Bánffy vezérelt a' frecki csatában és a' már elfoglalt Szeben védelmére siet Puchner altábornagyot viszszanyomta. Késbb
a' Bánátban hagyott erdélyi sergek vezényletét vette át 's midn Vetter
altábornagy elkezdette Jellasieh bán elleni operatioit, Bánffy mint had-

nyává

,

t

—

,

,

,
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test-parancsnok csatlakozott hozzá.
K.
Baiiim (János) kedvelt ír novellista, IrhonW. Scottja kisebb mértékre
véve, szül. 1800-ban. Egy csoport életképben ers sugarak- 's árnyakkal
rajzolja az ír nép sajátságait, az ír földmvest nyomorában 's tévedéseiben,
és rajzai elevensége- 's hségére nézve minden pályatársát túlhaladja.
Mvei szerkezetében 's bonyolításában igen szerencsés de gyakran hoszszadalmas 's felette részletes mint W. Scott. Elször „Tales ofthe O'Hara
family" czim munkája, 1825-ben vonta rá a' közfigyelmet, azután kvetkezett a' „boynei ütközet" 1828-ban, a' ,,the Croppy" ugyanazon év,

ben, „The denonced^lSoO-han, „The Smuggler" 1831-ben, „The mayor
of Windgap" és „Father Connell" azóta. 1837-ben a' whigkormány adott
ugyan neki némi csekély évpénzt de azért nagy szegénységben halt meg
1842-ben aug. l-jén „ Windgap-Cottageben" Kilkenny mellett. Több reh.
génye németre is van fordítva, magyarra egy sem.
Bankrott ; ezen olasz szavaktól banca és rótta (minthogy régi szokás szerint az eladósodott 's fizetni képtelen kereskedk fizet padait-banköszsze szokták törni) jelenti azon állapotot midn valaki tartozásait kifizetni nem képes 's fizetéseit megszünteti. 1. Bukás.
Bankügy. A' kereskedés és ipar elmozdítására 's a' pénzforgalomra
's viszonyaira a' bankok minden müveit országban olyly elhatározó befolyást gyakorolnak, hogy ezek virágzása vagy bukta egyszersmind az álladalmak javát st lételét is feltételezi. Az üzletek különfélesége szerint a'
bankoknak is melylyek egyébiránt álladalmi vagy magánbankok többféle nemei különböztetnek meg
vagy csupán egy
's a' bankok aztán
üzletre szorítkoznak, vagy többekre kiterjeszkedvén, ugyanegy banktársaságban több neme a' bankoknak egyesitve mködik.
nemei a' bankoknak e' következk
1) Jegybank (Zettelbank), melyly készletül bizonyos öszszeg ezüst és
aranz érczpénzt vagy arany és ezüst vert rudakat tesz le , 's ezek helyett
kisebb nagyobb öszszegrl szóló papirospénzt vagyis úgynevezett bankjegyeket ad ki forgásba olyly köteleztetéssel hogy azokat a" bank pénztárában mindenkinek 's minden órában minden levonás nélkül valóságos
érczpénzzel beváltja. Milyly arányban álljon a' készen tartott érczpénz a'
kibocsátandó bankjegyekhez , ezt minden országnak 's minden banktársaságnak saját körülményei határozzák meg. Elméletileg a' statusgazdák
a' kibocsátott bankjegyeknek egy harmadára szabják a' mindig készen
álló érczpénzmenynyiségét , a' másik két harmad pedig rövid lejáratú 's
,
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kereskedi váltók vagy könynyen pénzzé tehet arany 's ezüst
edények, 's állandó érték 's nem romolható ingóságok által fedeztetik.
Ez azonban csak elméleti feltétel mert gyakorlatilag e' tárgyban igen
nagy különbség mutatkozik az európai statusok jegybankjai közt. így
például az austriai nemzeti bankban az 1849. nov. 30-ki kimutatott állás
szerint, ezüst vertpénzben és rudakban volt 29,062,747 forint és 55
krajezár holott a' forgásban lev bankjegyek 252,920,298 forintra rúgtak: ellenben az angol banknak 1849. dec. els napján 29,720,195 font
sterling forgásban lev bankjegyeire 15,443,118 font sterling arany és
ezüst készlete volt, 's igy az angolbankban az érczpénz aránya a' forgalomba tett bankjegyekhez körülbelül 1 2 volt akkor, midn az austriai
nemzeti bankban 1 8-ra sem ment egészen. A' jegybankok fkellékének
tartják továbbá a' statusgazdák azon elvet is hogy az érczpénzkészleten
kivül a' kibocsátott bankjegyek csak biztos váltók és könynyen pénzzé
tehet ingóságok által fedeztessenek; és hogy a' kormány a' bank mködésére felügyelettel legyen ugyan, de azokra közvetlen befolyást ne gyakoroljon
hanem a' banktársaság egészen független privattársulatnak
tekintessék. Innen magyarázható, hogy a' jegybankok fekv javakra
ritkán kölcsönöznek 's még az austriai bank is melylynek erre kiváltsága volna, üzletét idáig ki nem terjeszté, egy két a' kormány által biztosított esetet kivéve; hanem a' földbirtokosok javára külön zálogbankok
vagy úgynevezett hitelintézetek állíttattak több statusban mint ezt alább
bvebben eladandjuk. Általában a' jegybankok körül nagy óvatosság
szükséges mert ámbár ezek a' pénz mesterséges szaporítása által a' földmvelést, ipart, kereskedést, egy szóval az ország évi termelését tetemesen
fölemelvén, a' közvagyonosságot virágzó karba hozhatják, mint ezt különösen Angolország példája tanúsítja de másrészrl az ill korlátokat
túlhágó 's hitelüket veszitett jegybankok nem csak egyesek hanem maga
az álladalom bukását idézhetik el.
2) Leszúmitolási-bank (Escompte-Gescháft) váltóleveleket fogad el,
's azokért készpénzt ad, a' váltók lejártáig bizonyos száztóli dijt követelvén. Min váltólevelek fogadtassanak el
a' bankszabályok határozzák
biztos
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meg. Csaknem általános kellék, hogy a' leszámítolandó váltólevelek 3
hiteles keresked vagy gyáros aláirásával biztosíttassanak 'a ha egy
aláirás hiányoznék ez kipótolható azáltal ha egyik az aláirók közül a'
váltólevélben foglalt öszszegnek felét kész arany- 's ezüstben vagy status,

,

,

papirosokban zálogképen leteszi. Nem fogadtatnak el rendszerint olyly
a' bank lakhelyén kivül más városokban fogadtattak el 'a
csupán kifizetésük utasittatik a' banki városokra ; továbbá olylyanok,
melylyek a' pénznem meghatározása nélkül idegen pénzértékben utasíttatnak kifizetendknek
vagy melylyekben a' pénznemek meghatároitatnak ugyan, de börzei értékük ki nem tétetik, sat. A' lejárat is közönségesen
3 hónapra szabatván, hoszszabb lejáratú váltólevelek hasonlóul nem
kö/t
fogadtatnak el. Végre a' leszámítolási díj is különböz 'a 2
6
változik. Hogy a' leszámítolási bér olcsósága elhatározó befolyási gyakorol
ezt a' gyakorlal
a' forgalom menynyiségére
bven igazo^a. így a
majd
austriai nemzeti banknál elbb 6 száztólira határoztatván, kéabb
4 száztólira s/.állit tatot le, 's ennek olyly jótékony következménye l«>u.
váltók, melylyek
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1825-ig 37 milliót nem haladta meg évenkint a' leszámitolt
váltók értéke, holott késbb 1836-tól kezdve a' mai idkig a' 200 millió
értéket is jóval túlhaladják.
3) Forgató-bank ; (Girobank); ebben magán egyének letehetnek kész
bankjegyeket, érczpénzt, vagy helyben fizetend 's bankértékre szóló
váltóleveleket folyó számadásra (conto corrente) 's e' letét iránt külön
lapot kapván a' bankban letett készlet vagy más lapra átirathatik , vagy
a' lapbirtokosától készpénzben viszszakövetelhet , vagy a' tulajdonos
ennek kifizetését más harmadik javára utalványozhatja. Az utalványozandó öszszegek menynyisége meghatároztatik , nehogy kénytelen legyen
a' bank igen aprólékos fizetésekkel bíbeldni ; például az austriai nemzeti
bankban 100 forinton alul nem lehet rendelkezni 's az ennél kevesebb
öszszeg csak a' végs számadásnál fizettetik ki a' lap (folium) illet tulajdonosának. Olyly utalványozás melyly a' forgató lapon még benlev tartozást fölülhaladná benyújtás alkalmával keresztülhuzatik 's használat
nélkül a' benyújtónak viszszaadatik.
4) Letéti-'bank (Depositenbank); elfogad letétképen minden olyly tárgyat melylynek vagy állandó becse van vagy letevés alkalmával közös
tárgyakhoz tai'toznak a'
egyezkedés szerint megállapittatik. Az els
folyamatban lev arany és ezüst pénznemek második nemüekhez arany és
ezüst rudak és edények, pénznemek, melylyek törvényes forgásban nincsenek, bel-és külföldi statuskötelezvények, végrendeletek, házassági
szerzdések, egyesületi oklevelek, alapítványok, haszonbéri 's vételi
szerzdések , 'sat. A' leteend tárgyakkal együtt ezek részletes jegyzéke
két párban beadandó, melylynek egyike a' bankhivatalban marad, a' letevnek a' fizetend dij átvételét bizonyító levél mellett viszszaadatik. A'
letéti költségdijakhoz számittatnak a' felvételi, megmérési, megbecsülés!
és lepecsételési dijak, melylyek a' letett tárgyak belértéke számba nem
vételével , különbség nélkül a' letett csomagok súlya és száma szerint
rovatnak fel ; a' megrzési dij melyly id és belérték szerint elre fizettetik; végre a' hoszszabbitási dij melyly akkor áll el, midn a' birtokos
az elször megszabott letéti határid meghoszszabitásaért Írásban folya-

hogy 1818
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határid elteltével a' letéti tárgy viszsza nem vétetik,
a' bank jogosítva van minden félév multával a' dijt
kétszeresen követelni. Olyly tárgyaknál melylyek bizonytalan határidre
tétetnek le, a' dijak minden év végével a' következ évre elre fizetendk.
Letételek csak saját vagy egy harmadik nevére történhetnek 's ha a'
letev nem ismertetik, köteles személyességérl két hiteles tanút elállítani. Egyébiránt a' bankintézetnek szorosan tiltva van a' letevk nevét, a'
letett tárgyak számát, értékét, tulajdonságát más idegeneknek kijelenteni,
vagy a' letéti tárgyakat a' birtokos meghatalmazása nélkül más harmadiknak kiszolgáltatni; hanem a' birtokosok tulajdoni jogukat másra szabadon
átruházhatják, 's vagyonaikat a' letéti levél elmutatása 's nyugtatványozása mellett minden idben viszszavehetik A' bank kezeskedik a' letett
tárgyak hséges megrzéseért szám és minség szerint, hogy azok meg
nem hamisittatnak vagy el nem sikkasztatnak de olyly veszteségekért,
melylyek a' tulajdonost jogilag érik, a' bankintézet jót nem áll. A' letéti
bank forgalma fképen a' dijak magas vagy alanti állásától föltételeztetik
modik, vagy

a'

melyly utóbbi esetben
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az austriai nemzeti bank ebbeli üzlete is 1827-ig igen csekély terjedelm
vala, 's csak akkor kezdett gyarapodni, midn a' letéti dijak az emiitett
évben leszállittattak, 's jelenleg 10 évi középszámot véve a' letéti tárgyak

's

értéke 74,404,407 ezüst forintra rug.
5) Kölcsönzbank (Leihbank), vagy zálogbank, kölcsönöz arany- és
ezüstre peng pénz kamatú státuskötelezvényekre a' magyar kereskedelmi bank egyszersmind honi termékekre, portékákra gyár és kézmüvekre, melylyek azonban nem romlékonyak, 's az azokérti köteleztetése
és faradsága tejében illend dijt és helybért vészen. Fekv vagyonokra a'
tulajdonképeni jegybankok és kereskedelmi bankok nem örömest kölcsö,

,

,

nöznek, ha szinte erre szabadalmuk van is, mint a' bécsi és pesti bankoknál láthatjuk. Megjegyzend az austriai banknál az, hogy els években,
midn a' hitel még szk korlátok közt forgott az aranyra és ezüstre 's
stutuspapirosokra kikölcsönzött öszszeg nagyobb volt mint a' leszámítolt
váltók értéke és pedig megforditott arányban állottak egymáshoz hogy
,

,

,

,

,

midn

az utóbbi növekedett, a' kölcsönzött öszszeg lejebbszállott, és megfordítva. 1825 után a' kikölcsönzött öszszegek tetemesen megkevesedtek,
és csak az utóbbi években hágtak ujolag nagyobb menynyiségre , melyly
azonban csak mintegy 9- és 10-ed részét teszi a' leszámítolt váltók érté-

kének.
6) Hitelbank, (Creditanstalt). Fentebb emiitettük, miszerint a' jegybankok és kereskedelmi intézetek nem örömest kölcsönöznek pénzt
ingatlan javakra; az elsk azért, mert a' fekv birtokokat nem lehet
hirtelen pénzzé tenni melyly feltétel a' jegybanknak életkérdése; az
utóbbiak pedig azon okból, mivel az ingatlanokra kiadott tkék, a'
kereskedés élénkítésére szánt öszszegeket vonják el a' forgalomból. Hogy
különös intézkedésekre 's
tehát a' földbirtokosokon is segítve legyen
különös bankokra volt szükség, 's igy keletkeztek a' hitelbankok, vagyis
az úgynevezett hitelintézetek. Ezek tudnillik olyly egyesületek, melylyekbe
valamelyly tartománynak belépni kivánó földbirtokosai közös jótállás és
melylyek
kormányzat alatt tkepénzeket vesznek fel záloglevelekre
határozott fekv javakra kibocsátvák, 's azokat kamatositani 's visz,

,

,

szafizetni magukat kötelezik. Ilyly hitelintézetek az austriai birodalomban csupán Galicziában léteznek, de Porosz-, és Bajorországban már

régóta fenállanak

,

és

pedig kimondhatlan javukra

a'

földbirtokosoknak.

egyesület tagjai, közösen kezeskednek a' kiadott záloglevelek hitelének
_.">
fentartásaért. A' záloglevelek különböz öszszegekrl Bzólanak,de
talléron alul, 's 1000-en felül nem a. láthatnak ki. Némelyly hitelintézeteknél, bizonyos költségek fedezése végett, a' megállapított kamathoz,
hozzáadatik másokban
melyly rendesen 4 száztólira rug, még V3 Vo
semmi járulékot nem kivannak. Az üzlet pontos vezetésére, minden
tartomány, hol ilyly hitelintézet Létezik, kerületekre van felosztva,
melylyeknek mindegyike egy tartományi központi igazgatóság felügyelete :>latt áll. IV ké|u'/.i a' tartományi küldöttekkel együtl a' tarto-

%

mányi

koraánysaeket. A' kormányszék

vizsgáltatja

;

n*g

tf

sálogleve-
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leket kér birtokosok jószágait 's a' küldöttek adják ki 's irják alá a'
zálogleveleket. Ilyly hitelintézet jelenleg 6 van a' porosz birodalomban, 's
ezek közöl a' poseni azon követésre méltó sajátlagos szabályival bir, hogy
,

5%

kamatot fizetvén, ebbl 4-et a' hitelez kap, egy száztóli pedig
az adós
a' lassankénti törlesztésre fordittatik.
F.
A' mi már a' bankok történetét illeti, legrégiebbek ezen intézetek közöl
a' már 12-ik században alapított, 1587-ben újra szerkesztett, 1808-ban

—

pedig Napóleon

által

megszüntetett velenczei, továbbá az 1345-ben alapígenuai girobankok, tehát az olaszországiak. Követ-

tott és szinte eltörlött

1609-ben az amsterdami

kezett

,

1619-ben

a'

hamburgi, 1621-ben

a'

elkép

után. Jegybankok közt legrégibb a' stockholmi
1657-bl, azután a' roppant londoni 1694-bl. A' közh. Esm. Tára (II. k.
51 lap) szólván a' bankokról, az altonai, amsterdami , bécsi, berlini,
dánországi, franczia , hamburgi, londoni, madridi, nápolyi , norvégiai,
római, rotterdami orosz, svéd, stuttgarti, végre a philadelphiai 's az
éjszakamerikai egyes, statusokbeli magánbankokat említi meg. Ezekhez,
a' menynyiben legújabb idben uj bankok keletkeztek, vagy az emiitet-

nürnbergi

,

olasz

,

tekre nézve lényeges események merültek fel még következket adunk
1) Belgiumban, névszerint Brüsselben, három bank van az úgynevezett
belga , a' brüsseli és a' territorial-bank. A' két els leszámítol zálogra
kölcsönöz, *s bankjegyeket, de csak 500 és 1000 frankosokat ad ki, 's
letéteket is fogad el ; az utóbbinak köre földbirtokra hitelezni. A' belga
és a' territorial-bank 1835-ben alapíttattak ; a' belga-bank 1838-ban
nagy zavarba jött, de a' kormány erteljes segélye által kirántatott. A'
brüsseli banknak fiókja van Antwerpenben. 2) A' koppenhágai dán bank
részvényei (mintegy 85,000 darab, 150 talléros) 1841-ben az alpárit túlhaladták. 1840-ben engedelmet nyert Flensburghsai fiókbankot 's Rendsburgh&n ezen fiókbank alá rendelt ügyszobát nyitni. Ez ellen a' schleswigholsteini herczegségek protestáltak 's külön bankot akartak állítani. 3)
Németországon nevezetes új bank a' bajorországi hypotheka- és váltóbank,
,

:

,

,

,

,

melyly 1835-ben 500 forintos részvényekre alapíttatott, Münchenben
székel, 's az ország nevezetesb városaiban fiókbankokkal bir. Czélja a'
földmüvelés gyámolítása földbirtokra adott kölcsönök 's egyszersmind a'
kereskedés és ipar emelése egyes bankmüködések által. A' bankalapja 10
millió rhenusi forint de 20 millióig emelkedhetik ezen tkének három
ötöde hypothecális kölcsönökre két ötöde egyéb mködésekre fordittatik. Jegyeket is ad ki, de nem 10 forintosokon alul; a' kiadott jegyek
értéke legalább egy negyedének kész érczpénzben, %-ének pedig hypoth.
kötelezvényekben kell jelen lenni. A' kereskedi üzletekre fordítható
bankalaprész' három negyede csak könynyen készpénzzé tehet tárgyakba
helyheztethetik. Kölcsönt csupán bajorországi els hypothékákra ad, 500
forintnál nem kevesebb kerek öszszegekben a' fekv birtokok értékének
feléig. Ilyly adósságok viszszafizetése az eredeti adósság 1%-jának évenkénti fizetése által történik, miszerint az 43 év alatt törlesztetik el.
Királyi biztos viszi a' ffelügyelést saját bizottmány az ellenrködést.
Ezen bank a' közönségnek nagy kegyében áll sokoldalú hasznosságánál
fogva.
Másik új bank a' lipcsei, melyly 1838-ban, scót rendszerre (1.
,

,

;

,

,

,

—

alább)

1

2

,

millió tallérnyi, tetszés szerint szaporítható

tkével

alapíttatott,
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banküzletek minden ágával, jó sikerrel, foglalatoskodik. Bankjegyeket 20 tallérosokon alul nem adhat ki, 's kibocsátott jegyeinek menynyisége nem állhat nagyobb arányban a' kész érczpénzben vagy rndakban
letett kincshez, mint 3:2-hez; hogy ezen arány soha túl ne legyen lépve,
kir. biztos ügyel fel szoros feleletteherrel ki azonban a' banküzletbe nem
avatkozhatik. A' bankot 20 tagbúi álló választmány ellenrsége mellett,
kormányzó, 's 1 végrehajtó director igazgatja. Részvényei, már az
()
aláíráskor, 108-an állottak, 's azóta folyton nnek értékben 's hitelben.
Harmadik új bank a' stettini lovagrendi magánbank, melyly 1824-ben
pommeráni földbirtokosok egyesülete által részvényekre alapíttatott,
némi ingadozás után 1833-ban átalakíttatott, 's 500 talléros 2000 részvényben 1 millió tallérnyi tkével kezdett mködni. Földbirtokra adott
kölcsönein kivül egyéb üzleti ágakkal is foglalkodik, 's 1831 végén már
osztrák nemzeti bankról 1.
306i> részvényt adott ki. A' bécsi vagyis
osztrák nemz-, bank. 4) Görögországban 1841-iki april. 11-kén jelent meg
miszerint a' banknak akkor kellett volna felállani ha
a' banktörvény
1000 drachmás 2G00 részvény alá leendett irva ; a' részvét azonban csekély
levén, a' megnyitáshoz szükséges részvények száma 1841. ang. 31-kén
1500 -ra szállitatott. Most a' részvét anynyira gyarapodott , hogy 1842
elején a' bankot 3432 részvény után járó 3,472,000 drachmával lehete
megnyitni. A' görög (athenei) banknak rendeltetése tkéjének két harmadát földbirtokra kölcsönözni a' többit arany-ezüst zálogra adni kölcsön, 's leszámítolási üzletekre fordítani; a' fÖldbirtokrai kölcsönzés
mindenkor törlesztési alapon történik, de az adós, ha akar, elbb is
fizethet. A' bank által kiadott jegyek minden közpénztárban elfogadtatnak,
's a' banknak jegykiadási kizárólagos szabadalma 25 évre terjed. Pénzügyi állapotát félévenként nyilvánosságra kell hoznia. 1842 óta Si rábait
fiók-pénztár. 5) Scót bankok. Minthogy ezekrl a' Közh.
is nyittatott
Esm. Tára nem szólott, mi kicsit bvebben szólandnnk. Az 1708-iki
parlament-törvény, melyly megtiltotta, hogy hat személynél több léphessen társaságba banküzletek folytatására, Scótiára nem terjesztetett ki:
ennek következése lett, hogy a' britt birodalom ezen részében folyton,
számos tagból álló 's több banktársasáo; állott fenn. Els volt a' seotiai
's a'

,

,

:

,

,

,

,

bank, melyly 1695-ben lépett életbe, 100 ezer font sterlingnvi alappal.
Parlament-acta által tkepénzei minden közteherviselés alul fölmentettek, 's 21 évre kizárólagos szabadalmat nyert. Pénzalapja 1804-ben már
1,500,000 font sterlingre növekedett. Ezenkívül szabadalmas bankok még
az 1727-ben 151 ezer fontnyi tkével alapított, most 2 millió fontnyi
tkével bíró scót királyi bank, 's a britt vászon-egylet. De igen sok más
bankegyesület is létezik, egyenként szoros felelség alá \retve, minthogy
egyes részvényesek, egyenként 's öszszesen kezeskednek a' banktársaság
firmája alatt csinált adósságokért. Némelylyek igen sok részvényes tagét
számlálnak, mint a' nemzeti bank, a kereskedelmi bank. a' dundee-\
's perthilzer. bankok. Mindezeknél az alapelvek, a' rendtartás, az ügyes

kitnk. Nemcsak nagykereskedéssel, hanem részletes kiske
mindennem egyéb üzletágéra] is foglalkodnak. Mini
1<>
fontnyi 8 még ennél kisebb öszszegekbl álló leteti
letéti bankok
pénzeket is átvesznek. Az öszszes jcóI bankokban leteti pémek fel
kezelés igen

reskedéssel

\s
,
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igy a' scót bankok letéti
's
több 10 -*= 100 fontnyi kis öszszegekbl áll
üzlete nem egyéb mint a' takarékpénztári rendszer kiterjesztése és a'
munkás osztályok, cselédek 'sat. rendesen ezen bankokba teszik le meggazdálkodott filléreikbl öszszegyült, 's 10 fontra nevekedett kis öszszegeiket. Hogy a' legkisebb öszszegek 10 fontra szaporodjanak a' takarékpénztárak eszközlik. A' bankokba tett pénz saját kamatai által növekedvén néhány év alatt olylyan öszszegre megy melyly a' cselédet vagy
napszámost képessé teszi saját kis gazdaságot kezdeni, 's Scótia vagyonos
gyárosainak 's bérlinek jó része ilyly utón kezdett jóllétre vergdni.
Pénzkölcsönök vagy ellegezések a' scót bankoknál magánszemélyeknek, 2 3 elfogadható egyén jótállása mellett (ritkán 100 200 fonton
felül) adatnak , 's a' kinek ilyly hitel van nyitva, az az egész öszszeget
vagy annak egyes részeit tetszése szerint kiveheti 's viszszatéritheti a'
kamatok mindenkori számbavételével. Ezen módszer jótékony hatása a'
scót népesség közép vagyonú és szegényebb osztályaira melylynek szorgalma 's takarékossága ekképen felbátorittatik általánosan el van
ismerve , 's dics példa a' követésre mert azon könynyüség melylyel itt,
az emiitett nyilt számvitel útján, a' kiskereskedk 's iparüzk pénzsegitségre találnak, 's azon gyámolitás, melyly fleg ügyes és jóakaratú kezdkre, kiknek becsületes jellemükön kivül semmi tkéjük sincs, ez intézetekbl kiárad, leirhatlan hasznú az egész országra. A' bankok pedig
innét azon hasznot húzzák, hogy alkalmat lelnek jegyeiket folytonos
forgásban tartani 's a' letett tkék egy részét nyereségesen felhasználni.
Öszszesen 50 bank van Scótiában , de magánbank igen kevés. 1843-ban
2,891,865 font st. érték bankjegy volt ezen bankok részérl forgásba
téve. A' nyilt ellegezések mintegy 5 millió fontra becsültetnek. 6) ír
bankok. Ezek, ellenkezleg a' scót bankokkal, nagy megszorítás 's igen
hiányos rendszabályok alá levén vettetve ellenkez eredményeket is
mutatnak. A' papirpénz-kibocsátás sehol sem nyert károsabb kiterjedést.
1783-ban egy ír nemzeti bank állíttatott fel, körülbell ugyanazon eljogokkal , mint az angol bank 's ugyanazon megszorítással is hogy t. i.
egy banknál ne lehessen több hat részvevnél. A' sok bukás, melyly
egész Irlandot érte legIrland bankjait
's
a' kár , melyly ezáltal
mint
inkább e' hiányos rendelkezésnek tulaj donitható. Ha itt is
Scótiában, szabad fejlés engedtetett volna a' bankügynek, a' kereskedés haladásaival aránylag növeked papirpénzszükségen valószínleg bölcsen lett volna segítve a' nagy, egyesült tkékkel biró 's
czélszerüen vezetett bankegyletek által. 1797-ben a' bank által kiadott jegyek öszszegemár felülment 600 ezer fonton, 1814-ig pedig 3 millió
,

,

,

,

,

,

,

—

—

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

fontra rúgott. Ez a' bankjegyeknek a' magánbankok általi szaporítására
vezetett, melylyeknek száma 1804-ben már 50-re ment. A' papírpénz
ilyly megszaporodása annak becsvesztésére vezetett ; az arany- ezüstrudak 's gvineek ára 10 pcttel haladta meg a' pénz árát 's a' londoni
folyam épen 18 petre hágott, noha a' pari csak 8% pet volt. A' sok
,

magánbank, kivévén egynehányat, mind megbukott, 's roppant kárba
1821-ben az ír bank egyezésével megengedtetett
dönté az országot.
Dublintl 50 ír mérföldnyi távolságban részvénybankokat állítani, de
csak úgy, hogy 5 fonton aluli jegyeket ne adhassanak ki; ezen bankok

—

Uj

h.

hm.

Tár.

I.

kút.

20
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is kamatra 's discontó-zletet vezetnek, a' mit az ír bank nem
1843-ban az ír bank kibocsátott jegyeinek öszszege felülment 3
millió a' magán- és részvénybankoké pedig 2 millió font sterlingen. 7)
Lengyelországban Varsóban 1828-ban alapíttatott bank 10 millió forint
készpénz, 's 20 milliónyi más értékben, u. m. záloglevelekben 's földbirtokban fekv tkével. Mint forgató bank, a' státusadósságok törlesztésével, ezenkívül földbirtokra 's zálograi kölesönzéssel, legalább 100 ftra
men öszszegeknekkamatrai átvételével, 's általában letéti üzlettel foglalkodik. 1842-ig üzletei igen jól mentek, ez évben roppant tisztviseli
viszszaélések fedeztettek fel. 8) Lissabonhan 1822-ben állíttatott portugál
nemzeti bank, melyly jegy- és discontóbank egyszersmind, 5000 mill. rei
alappal. Csak hamar zavarba jött, mert a' kormány folytonosan új ellegezéseket kivánt 's ezáltal olyly mélyen bonyolódott a' kormánynyal,
hooy sorsa máig is a' közrend megszilárdulásától függ. 9) Schweizban a'
zürichi részvény-bank 1 millió ft. tkealappal bír, 's mindennem üzlettel
foo-lalkodik jegyei 10 és 100 tallérosok a' kibocsátott jegyek értéke'
harmadrészének érczben kell a' bankban letéve lenni.

hiteleznek
tesz.

,

,

;

;

angol és franczia, úgy az éjszakamerikai bankokról, lásd ezen
alatt. A' pesti keresk. bankról, mint bennünket közelebb érdekl
hazai intézetrl lásd pesti bank.
Ásiában, a' britt indus gyarmatokban, az anyaország mintájára, sok
bank mködik, melylyek közt legnevezetesbek a' calcuttaiak. A' bengálibank kormányilag meg van ersítve; ez és a' hindostani-bank jegyeket
is adnak ki, a' keresk. bank és unió-bank ezt nem teszik. Afrikában, a'
capi angol gyarmatban szinte van néhány bank Egyptusban pedig
1843-ban alapított a' vicekirály bankot a' pénzforgás szabályozására.
Australiában minden angol gyarmatban van egy saját bank új déli
Walesben 7 mintegy 2 millió font st. befizetett tkével.
Nevezetes munkák a' bankügyben Busch : „Sammtliche Schriften über
Bankén und Münzicesen (Hamburg, 1801); ujabban pedig Mac Culloch

Az

czímek

:

,

,

,

;

—

;

,

:

:

Dictionary of commerce (London, 1842) és G. Július : Bankwesen, ein
neues Gespenst in Deutschland" (Leipzig, 1846) 'sat. Nálunk Fogarassy
J.,Nagy Károly, Trefort G., Fényes E., Farkas falci Farkas Ferenc:,,
Kovách László Brassai 'sat. foglalkodtak fképpen a' bankügygyei. Az
Ath. 1841 's 1842-iki folyamában 's a' Századunk folyóiratban. Orosz
pozsonyi HirnÖkének társlapjában élénk polémiára adott alkalmat e'
kérdés, az illet tervezk Fogarassy és Nagy K. és ismét Fogarassy 's
,

,

Farkas

F. közt.

—

Y.

az elbbi czikkben, hogy a,' jegybankok (Zettelbanken) papírpénzt adnak ki bankjegyekben, melylyek veri pénz helyett
hogj>
forognak és a' saját képe ni papírpénztl anynyíban különböznek
Ha a' bankok töl>!> jegyet nem
k<'nyszeritett cursussal nem birnak.
adhatnának ki, mint menynyi peng érozpénzkészlettel birnak, nemosak
nyereségük nem volna, hanem a' jegyek készítése költségének elvesztése
által
még ké/./.cl fogható káruk, s egyedüli elnyük a' fizetéseknél!
könynyebb kezelésben, kényelmes elküldésben, 's a' forgó érczpén
kopásának kevesbedésében állana. 1><- <•/. által nem nagyon lenne segítve
ii
Közönségen 's a' bankokon, meri ez utóbbiak elvesztenék n'kamatol
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—
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jegyeik azon része után, melylyet peng pénztömegükön felül adnak ki,
a' közönség pedig elvesztené azon hasznot, melylyet a' forgó pénz szaporodása 's a' kamatlábnak ez által okozott leszállásából nyer, melyly
képessé teszi a' terményeket 's gyártmányokat olcsóbban adni.
A'
viszszaélés, melylyet a' jegybankok a' jegy kiadásra nézve ztek, 's az
ebbl sok helyütt és többször származott roppant kár a' közönség nagy
részét méltó bizalmatlansággal töltötték el a' bankok iránt. Mert, ha a'
jegyek igen kis öszszegeket képviselnek
's igen nagy menynyiségben
adatnak ki kihajtják az érczpénzt az országból, 's túlságosan felverik a'
kereskedelmi czikkek árát.
Azonban a' viszszaéléseket becsületes és
értelmes kezelés mellett, el lehet kerülni. A' bankoknáli zavar 's megakadás
a' bankjegyek túlságos kibocsátásából
's a' különféle banküzletek helytelen öszszekötésébl szokott származni. A' jegybankok ugyanis rendesen

—

t

,

,

—

,

,

disconto- és letételi bankok is
mert a' letéti banknak discontírozni kell,
a' betételek után hasznot húzzon, 's a' disconto-bank örömest
elfogadja a' betételeket, hogy pénzhez olcsóbb kamatláb mellett jusson,
mint az övé. Mindkettre nézve pedig igen hasznos, ha jegyeket ad ki 's
forgatási üzletet is von munkássága körébe. De ha a' keringésbe tett
jegyek aránya a' bankban lev készletet túlságosan felülmúlja, ha a'
pénzek nem könynyen 's azonnal valósitható kölcsönök által mintegy
leköttetnek , vagy merész vállalkozások által elfecséreltetnek , mint néhány
év eltt az éjszakamerikai bankoknál történt: igy az országok kereskedési
viszonyai 's egész pénzügye végtelen zavarba bonyolódhatnak, 'sa' tulajdonnak teljes bukása következhetik bé. Ezen vészt azáltal lehet elkerülni,
ha a' jegy-kibocsátás a' bankok érczkészletével helyes arányban tartatik
(legjobb, mint 1
2-hez), ha a' készletek sohasem köttetnek le, hanem
mozgó és rövid látra fizetend kötelezvényekbe tétetnek , 's a' discontoés kölcsön üzérletek rövid idre szorí tatnak.
Ezért legjobb , ha olyly
bankintézetek , melyly éknek czélja az ipar és kereskedés gyámolása , jól
elkülönöztetnek a' fekv birtok segélésére czélzó bankoktól, 's ez utóbbiaknak nem engedtetik meg a' jegykibocsátás, hanem inkább a' porosz
hitel-intézetek mintájára alakittatnak, melylyek ers lábon állanak; mert
bármi biztosságot nyújtsanak is a' fekv ingatlan zálogok, a' beléjök
helyzett banktke csakugyan csupán hoszszabb id multán kerül szabad
rendelkezés alá , 's beálló crisisek idején , midn a' bankjegyek beváltás
végett tolongva mutattatnak el, nincsen kéznél. Hasonló okból tartózkodni kellene a' bankoknak kormányok részére adandó ellegezésektl,
mert ezek is lekötik a' bankérték egy, sokszor tetemes részét, 's elvonják
azt a' szabad rendelkezés alul. Egyes bankok története eléggé int példa
e' részben, világosan mutatva
hogy a' hol bankintézetek zavarba jutottak,
ezt többnyire a' kormányokkali szorosb öszszeköttetésüknek 's azok
részére tett ellegezéseiknek köszönhetek. E' tekintetbl a' kormányok
felügyelése alatt lev magán-bankok elsséget érdemelnek a' státus-bankok
,

hogy

:

—

,

eltt 's a' kormányoknak a' közérdek tekintetébl sohasem kellene a'
bankoktól kölcsönözni.
Kell vigyázat és felügyelés mellett a' bankjegykibocsátás hasznai tagadhatlanok mert ezáltal neveltetik a' forgó pénz
hiányzó menynyisége vagy ha hiány nem volna is
megkiméltetik a'
költségesb 's drágább forgalmi eszköz az érczpénz. Ha a' bank teljes
,

—

,

,

;

,

,

,
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kereskednek, mint az érczpénz, mert
veszély nélkül küldhetk, 's vihetk.
Jótékonyan hatnak a' kereskedés 's ipar emelésére, részint ellegezések,
részint azon befolyás által, mclylyel alacsony kamatlabot eszközölnek,
részint végre a' tkepénzek megelevenitése által, nielylyek közöl sok
talán, konynyen 's gyorsan lehet viszszavétel feltétele melletti biztos
elhelyezés hiánya miatt
szekrényben zárva maradna.
Természetes
azonban, hogy az álladalomnak fel kell ügyelnie a' bankokra, gondosan
megvizsgálnia a' mérleget , a' forgó bankjegyeknek a' készletekhezi arányát,
és gondoskodnia, hogy a' helyes, biztos arány meg. ne zavartassék.
Tovább menve, életbe lehetne még léptetni a' britt parlamentben tett
javaslatokat , u. m. 1) hogy a' bank minden részvényese nemcsak a'
részvények erejéig hanem egyik a' másikért egész értékével álljon jót.
2) hogy a' bank köteleztessék saját jegyeit letétbe elfogadni, 's az országban divatozó kamatláb szerint kamatoztatni. Az els javaslat hatása a'
bankjegyek biztositására 's hitelére, világos ; a' másik szinte kétségen
kivid igen jó eszköz lenne a' túlságos jegy-kibocsátás ellen ; ugyanis ha
a' bank több jegyet ad ki , mint menynyire a' forgalomnak szüksége van,
ezek a' helyett, hogy beváltatnának 's új forgalomba j önének, a' banknál
le fognának tétetni, hol
szokott kamatot hoznának, 's a' bank saját
pénzétl kamatot fizetne. E' jegyeket újra ki nem adhatná a' nélkül, hogy
hitelben áll, jegyei kedvesebbek
konynyen, kevés költséggel 's

a'

—

,

,

magát új letétel veszélyének ne tegye ki, 's azon szükségbe ne jjön,
hogy ugyanazon jegyektl kétszer, 's ha ismét kiadná még többször is
kelljen kamatokat fizetnie. Ezen lehetségtl tartva, saját érdeke által
fog vezettetni arra, hogy a' keringés szükségét szem eltt tartsa 's túlságos
menynyiségü jegyek kibocsátásától rizkedjék.
Angliában nem szabad
bankjegyeket kiadni 5 Scotiában 1 fonton alól. A' párisi bank legkisebb
jegyei 500 frankosak, a' porosz státus-banké és lipcsei banké 100 tallérosak 's mindezek fleg csak a' kiadás helyén forognak. Németországon
csak két bank keringtet apróbb jegyeket
Nagy
a' bajor és a' bécsi.
hátrány a' bankjegyeknél
hogy konynyen meghamisíthatok azonban
ezen is segített már az ujabb kor mvészete.
A' papirpénz folyama, vagy értéke, melylyre az ország belsejében,
mesterséges törvényes rendszabályok egy ideig, 's míg a' húrok túlságosan meg nem feszíttetnek, némi befolyást gyakorolhatnak, rendesen
azon könynyüség- 's biztosságtól függ, mclylyel azt az általa képviselt
,

—

,

,

—

:

,

,

peng

közönség talán nem akarja azt
A' csere könynyüsége "s biztossága pedig, mint mondva volt, részint azon bizalom által feltételeztetik,
melylyben a' kibocsátó státus, vagy magánbank részesül, részint azon
arány által, melylyben a' forgó papirpénz tömege a' osereeszközök szükségével, flega'bens közlekedésre nézve áll. Az els körülmény Pontosabb
érczpénzért

felcserélni, de kell

fel
,

lehet cserélni. A'

hogy

felcserélhesse.

—

külföldi, az utóbbi a' belföldi értékfolyamra.
Mindkett hat a'
A' papirpénz külföldi értékére nézve még tekinkeresésre 's kínálásra.
tetbe
az egyes helyekhez képesl változó értékesítési könynyüség, melyig
a'

—

j

belföldön rendesen mindenütt egyenl. Cülpiaozon meg kell a' papír
pénz elfogadójának gondolni, bogy :i/. a' piacznak bens kereskedés*
gyakran nem bir olyly hitellel, ram! azérézpénz, vagy belföldi papirp
a'
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hogy tehát saját hónába kell viszsza szállítani 's ott értékesiteni. Örömest
elfogadtatik 's magas folyamra szökken ha a' piaczon tetemes fizetések
teendk olyly helyre , hol már magas folyama van , 's ilyly esetben a'
csekélyebb szállítási költség 's fáradság tekintetébl még magasb folyamra
,

,

szökhetik mint az általa képviselt érczpénz. Ellenben ha az elfogadók
kenteiének lesznek a' papirpénzt hazájába szállitani viszsza, hogy érczpénzzel elcserélhessék, természetesen meg fogják magoknak téríttetni a'
küldés költségét 's a' papírpénz folyama ez esetben alacsonyra sülylyed.
h.
(lásd bvebben egyes országoknál).
Bánság. Hajdan a' magyar birodalomban Bánságnak nevezték azon
tartományokat, melylyek egy bán kormányzata alatt állottak. Uyly bánok
többen voltak, például horvát, slavoniai, temesi, Szörényi 'stb., hanem
a' hoszszas török háborúk alatt csak az egyesült horvát-szlavón 's dalmátországi bán maradt meg hivatalában. A' temesi bánság viszszajött ugyan
koronához, de bán
a' passaroviczi békekötés erejénél fogva a' magyar
többé nem neveztetett, csak maga a' tartomány tartá meg Bánság nevezetét egész a' legújabb idkig. Azonban az 1849. nov. 18-ki legfelsbb
kézirat szerint a' magyar birodalomból egy uj koronaország szakittatott
ki Szerb vajdaság és temesi bánság czim alatt, de ebben még nincsenek
külön kijelölve a' vajdaság és bánság határai, st a' bánság egyik alkotó
része, t. i. a' bánsági végvidék az ujdon alkotott egyesült koranatartománybpl egészen kihagyatott. Uyly kürölmények közt az uj temesi bánság leírását a' „szerb vajdaság'' czikkre tartván fel jelenleg azon temesi
Bánságot ismertetjük meg, melyly régóta e' név alatt ismeretes, 's melylyet állandó geographiai határok különöznek el. E' határok nyogatról a'
Tisza, délrl a' Duna, éjszakról a' Maros hajózható folyók, 's keletrl részint
Erdélyországokat Magyarországtól
a' Cserna vize, részint az Oláh- és
elválasztó bérezek. E' tartomány, szerfeletti termékenysége 's szelid éghajlata miatt már a' rómaiaktól nagyon kedveltetett, 's azért ide több várost
építtettek, melylyek közt nevezetesebbek voltak Cernes, Margum, Arcidara, Turris litterata, Centum Putea, Bersovia, 'stb. A' hoszszas török
iga alatt ez az egész tartomány elpusztult, és csak csekély számú oláh
's rácz maradt meg. Hanem 1716-ban az osztrák ház gyzelmes fegyvere
a' törököket innen végkép kiszorítván, ujabban feléledett's még egy pár év
eltt a' magyar koronának egyik legszebb gyöngyét képezte. 1751-ig az
egész katonai igazgatás alatt állott, 's temesi, becskereki, csanádí, verseczi, lippai, lugosi, karánsebesi, mehádiai, uj-palánkai és páncsovai kerületekre vala felosztva; de 1751-ben csak mehádiai, uj palánkai, páncsovai
kerületek, a' karánsebesinek és becskerekinek egy része maradt meg
katonai kormány alatt, a' többi a' kir. kamarai jószágokhoz csatoltatott.
Már Mária Therézia, de fkép II. József idejében mindenfell tódultak
ide a' jövevények, különösen pedig németek a' Rajna, Mózel vidékérl,
a' régi sváb kerületbl, 's most ezen faluk legszebbek az egész országban.
Magyarok igen kevesen fészkelték meg magukat, 's csak késbben és
nagyobbára mint dohánykertészek jöttek ide.
1779-ben gr. Niczhy's gr.
Zichy kir. biztosok eszközlése által az egész Bánság 3 vármegyére és két
katonai végezredre, u. m. a' német-bánsági és oláh-illirira osztatott fel,
1838-ban e' két végezredi vidékbl elbb egy uj zászlóalj, majd késbb
is

,

,

,

:

—

:

:

-
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egy ezredí terület szakittatott ki bánsági illir nevezet alatt, az oláh- illir
ezred aevét oláh bánságira változtatván. Nagyságát a' Bánságnak egész
biztossággal nem határozhatjuk meg, miután ez szabályosan mindeddig
fel nem méretett, mindazáltal Lipszky ezredes adatai az eddigi részletes
ennek kiszáfelmérésekbl itélve az igazsághoz legközelebb járván
mítását veszszük alapul. E' szerint pedig Torontálvármegye 132,1,
Katonai-végvidék
Temesvármegye 116,5 ; Krassóvármegye 108,8
mérföldet tevén, még 3
182,2; az egész Bánság 539,6 geogr.
mérfölddel nagyobb lenne mint a' poseni nagyherczegség. Természeti
alakját tekintve,
a' Bánságot inkább róna, mint hegyes tartománynak mondhatjuk. Hegyei az Erdély- és Oláhországokból bejöv Kárpátokból erednek , mclylyek a' határszélen legnagyobb magasságukat elérve , az egész oláhbánsági ezredet 's Krassóvármegyét elboTemesvármegyében pedig dombokká lapulván el , végre a'
ntják
:

;

Q

Q

,

hogy Torontálvármegyének és
rónaságban egészen eltnnek anynyira
a' német-bánsági ezerednek épen semmi hegye nincs. Az oláhországi határszélen lev bérezek felette zordonok, 's vadságra és darabosságra nézve
a' liptai és szepesi havasoknak mit sem engednek. Ezek közt tnik szembe a' borzasztó zsivány barlang (Fiatra Kapcseguli) ; itt képezik reped
sziklák a' meredek Cserna völgyét. Legmagasabb hegy a' Szemenik, továbbá a' Maré (nagy) és Mika (kicsiny) melyly utóbbinak magasságát Griselini közel a' tethöz 2136 bécsi lábnyinak találta. Egy szirtes hegyláncz, fels és alsó Klissura nev, húzódik el a' Duna bal partján, Alibég
és Aliion csúcsairól 's a' veterán* barlangról ismeretes. Egyébiránt e'
sziklás bérczeket közép magasságú erds hegyek kötik öszsze, vagy választják el, melylyek közt völgyek nyúlnak el, mint például a' tündérszép Almásvölgy. Az egész Bánság a' Duna folyóvidékéhez tartozik. E'
hatalmas viz Belgrádnál érinti a' Bánság határát, 's ezt Szerviától elválasztván, ez oldalon alacsony mocsáros part közt hömpölyög, de Palánkán
's ámbár Moldaván
túl mindkét oldalról magas hegyek szoritják öszsze
fölül 600 öl széles
csakhamar tajtékzó habjai 80 öl széles mederbe szorítitt veszétatnak. Itt emelik fel fejüket az úgynevezett papagáj- sziklák
lyeztetik a' hajózást a' mederben lev szirtek 's a' tátongó örvények, és
ámbár Orsovánál ismét 330 ölre szélesedik, lentebb a' Vaskapunál (Dcntir
Capi) ujabb veszedelem áll el. A' hajózás akadályainak elhárítására, a'
mederben elrejtett sziklák kipuskáztatása már régen szándékban levén.
a' kormány gr. Széchenyi István felügyelése alatt 1834. és 1835. években
hozzá is kezdetett e' nagyszer vállalathoz, 's a' meder jó darabra kitisz,

,

,

,

;

a' vállalat óriási ert igényelvén, a' munka félbenhagyatott,
helyett a' bal parton temérdek munkával a' szirtek oldalain egy
minden tekintetben remek ut nyittatott meg. A' Tisza Szegedtl kezdve
elválasztja a' Bánságot a' hajdani Bácsvármegyétl, a' ('sajkások kerületétl, \s ugy Titelnél a' Dunába szakad. Mindenütt hajózható nagyobb

de

tittatott,

hanem

e'

gzsökre

A' német-bánsági ezredben a' Ctoí/Oícsatornán
melylynek egyik ága Karas nevezel alatt
Leopoldováuél egyenesen a' Dunába ömlik. A' Béga Erdély határszélén
ered Pojen és Sankán hegyipatakokból. Facsettl Temesvárig, innen
Klekig mesterséges osatornárn vétetett) *s hoszsza e' kiben 86970

hajókra
által-

's

magába

veszi

a'

is.

Bégát]

1
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Klektl a' Tiszáig ismét 23516 ölre nyúlván, az egész csatorna hoszsza 33 /%
német mérföld. E' csatorna Temesváron fölül csupán fák és kövek leusz1

tatására használtatik, de Temesvártól kezdve egész a' Tiszáig különféle
nagyságú és szerkezet hajók járnak rajta. A' Maros Erdélybl jvén 's
Arad és Csanád vármegyéktl a' Bánságot elkülönitvén, szinte hajózható
folyam, 's rajta nagy menynyiségben szállíttatnak só, különféle fenyszálak, deszkák, épületfák Szegedre, hol a' Tiszába szakad. A' Temes az oláh
bánsági ezredben fakad 's Krassót, Temest, Torontált, a' német-bánsági
ezredet keresztül folyván, itt Tomasovecztl kezdve 1000 mázsa terhet
megbir, 's Pancsooánál a' Dunába merül. A' Néra az oláh-bánsági ezredben a' Szemenik hegybl ered, 's a' regényes almási völgyet, majd
Krasóvármegyét keresztülfutván, a' bánsági illir ezred vidékén a' Dunába ömlik. Járhatlan bérezek közt rohan le a' Cserna az oláh-bánsági
ezred hegyeirl a' mehádiai völgybe, hol a' Béla-Rekával öblösödvén,
utat keres
sal

meg

is

magának
találja.

a'

Duna

felé, 's ezt

az Allion tövében csendes folyás-

A' Krassóvármegyébl

jöv Berzava

Gertenyestl Den-

(4 mérföld) foly hol csatornára vétetvén, nyugotnak tart, Torontálvármegyét nedvesítvén. E' folyó mellékein vala divatban a' rizstermesztés, melyly jelenleg csak Topolyán gyakoroltatna A' Bereyszó, Poyon is,
Aburda 's más számos vizeket és patakokat nem is emiitvén, látható, hogy
a' Bánság gazdao-on van nedvesitve, 's mi legfontosabb, ilyly kisterületen
tá'ig

,

.

5 hajózható vizet számlál. A' fenelszámlált folyóvizek,

mindenütt kisebb

nagyobb mocsárok okozói. A' két legnagyobb mocsár, u. m. Alibunár és
Háncsa nagyrészben már kiszáríttattak. Mi a' föld tulajdonságát illeti,
ez a' rónaságon homokkal vegyitett fekete agyag, igen sok televénynyel
gazdagítva, anynyira, hogy a' Bánság, az olaszországi tartományok után
legtermékenyebb vidéke az austriai birodalomnak. Azonban e' gazdag
német- és illír-bánsági ezred vidékén széles kiterjedés hoa' két utóbb nevezett ezredben 71503
austriai hold homoktérség méretett fel, melylynek harmada futó homok,
és csak kétharmada van fíível benve. E' homokdombok egymás mellett
nyúló lánczolatokban húzódnak éjszaknyugotra majd szélesebb, majd
keskenyebb körben, 's egyik sem haladja felül a' 30 öl magasságot. E'
homokos pusztaságot a' Karas vizén kivül több források és tavak nedvesitik, mindazáltal nagy szél alkalmával a' közelfekv termékeny földek
ki vannak téve az elhomokosodás veszedelmének. így csak 1811-ben 140
hold termékeny földet borított el a' sívó homok. Krassó vármegye, 's az
oláhbánsági ezred hegyes földje inkább marhatartásra alkalmas, de vannak termékeny szántóföldei is a' mehádiai és almási völgyekben. A' bérezés oláhbánsági ezred éghajlata középmérsékletü ugyan, de gyakoriak
a' tavaszi fagyok, záporok, felhszakadások, még a' szép almási völgyet
sem vévén ki ellenben Temes, Torontál vármegyék a' német és illir bánsági ezredek éghajlata hasonló a' lombard- velenczeihez. Itt már teljes
mértékben diszlik a' nemes szl, hasznos szederfa, a' frissít dinynye,
és száraz esztendkben a' gyapot is. A' Bánság növénygazdagsága még
nagyobb részben ismeretlen pedig milyly elragadtatással beszél Rochel
ki egy úttal a' homokdomboa' bánsági hegyek növénygazdagságáról
kon is olyly növényvilágot gyüjte öszsze, melylyben a' déli európai tényé-

rónaságot

a'

mokbuezkák szaggatják még. így

,

:

;

,
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tenyészettel egyesülve tnik el. Tiszta
a' közép és éjszaki európai
búza mindenütt termesztetik, kivévén az oláhbánsági bérezés vidékeket,
's ez az egész austriai birodalomban legsikeresebb és legbecsesebb, 's e'
mellett olyly bségben állittatik el. bogy évenkint 2 millió pozsonyi
mért más vidékeknek is juttathat. Árpa, zab, tengeri szinte sok terem,
de rozs, burgonya kevés, rizs pedig, melyly hajdan nagy kiterjedésben
mveltetett, jelenleg csak Topolyán, Temes vármegyében termesztetik.
Dohány termesztéssel Torontál vármegyében 41 nagy népesített kertészségben 5000 család foglalatoskodik, de egyéb vidékein a' Bánságnak
csekély terjedelemben van divatban. Izacs a' németbánsági eíredben
vadon n, 's ugyan itt a' homoktérségen évenkint 40,000 okká (2% font)
szömörcse (Rhus Cotinus) szedetik 's e' növényt a' homok megkötésére
megbecsülhetlen eszköznek tartják. Gyümölcse a' rónaságnak nagyon
kevés, a' dombos és hegyes vidékeken már több, különösen szilva szerfeletti bséggel ezenfelül az oláhbánsági végezredben egész diós és cseresznyés erdk találtatnak. Bor szinte bven terem, de minségére nézve
nem hiresedett el, ámbár a' fejértemplomi vörös és verseczi, szilasi fejéiborok a' jobb magyar borokhoz számíttattak. Rétje, legelje a' rónaságnak elég, úgyhogy csak a' katonai vidéken 218,072 hold íratott öszsze,
's még ebben nem foglaltatnak be a' rétnek vagy legelnek használandó,
's a' végröknek haszonbérbe adott kincstári puszták, a' Duna mentiben
lev posványok szárazság idején, 's a' dunai szigetek, melylyek öszszesen
122,985 holdat foglaltak el. Midn Torontál vármegyében, 's a' német
bánsági ezredben a' fa érezhet hiánya miatt nagy részt csak szalmával,
akkor a' Bánság keleti hegyes részén a' használható
náddal tüzelnek
mérföldre terjed oláhföldeknek közel harmadát erdk teszik, 's a' 106
bánsági ezredben Maretich alezredes, elleges mappázás után, az erdség
kiterjedését 700,000 holdnál többre becsülte. Ebben tölgyesek csak a'

Bzet

,

;

,

:

Q

Duna

mellékén, a' hegyek déli oldalain láthatók; az éjszaki 's keleti
magas bérezek fenyvesekkel borittatnak, de vegyesen, mert tisztán csak
a' többi erdkben bikk az urala' legmagasabb csúcsokon növekednek
kodó fanem. A' Bánság baromtenyésztésérl általában megjegyezhetjük,
hogy ez menynyiségére nézve igen is tetemes, de minségére gyarló lábon
áll, mert a' bánsági lakos inkább gyönyörködik a' sok, mint a' kevesebb,
de jobb marhában. Azonban a' lótenyésztés Torontál vármegyében 's a'
németbánsági ezredben figyelmet érdemel mert itt nemcsak sok, de
részint nemes fajú 's derék magas lovak neveltetnek. Sertések szinte e'
két megyében neveltetnek legnagyobb számmal, ámbár makkos erdk
hiányában maggal kelletik ket kiteleltetni. Mióta Mereij tábornok a
selyembogár tenyésztést a' Bánságban újonnan életre hozá, azóta kiiebb
nagyobb részben a' szorgalomnak ez ága mind a' mai napig talál kedve;

;

,

a' katonai végvidéken. Selyemgombolitóházak vannak:
Pánesovátt, Fejéi-templomon, Temesrúron, Verséében. A' nagyobb 'a kisebb
ragadozó és énekl madarokon kivül a' bérezés vidékeken találtatik fajd és
30 font
nyirtyuk, hurosmadár, császármadár; a' rónaságon vizitjük, 20
nehéz túzok, igen sok vadkacsa és vadlud, 's a' aemetbánsági ezredben lu>mokityuk, mint ritkaság. Sokkal nagyobb fontosságú ezeknél a' haláfl

lket, különösen

mert csak

a'

aemetbánsági ezredben ezért 20,000

|>.

fr.

haszonbér

fizette-

,
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tik évenkint. Legjövedelmesebb vizahalászat esik a' Tiszának Dunába szakadása környékén, továbbá Ogradina tájékán az oláhbánsági végvidéken;
völgyében találtató jó izü
's ugyanitt Karánsebes tájékán, 's az Almás
csigák meszsze földön ismeretesek. Hogy a' Bánságnak minden természetajándéka meglegyen, gazdag búzaterm rónaságokon felül, sok és nagy
részben jeles ásvány-tartalmú hegyekkel is megáldatott. 1841-ben hivatalos
adatok szerint a' Bánság ásvány termelése e' következ volt arany privát bányákban 45 márka; ezüst szinte privát bányákban 4773 márka;
czinn az oraviczai k. bányában 1948 mázsa; réz privát bányákban Oraviczán 541, Szászkán 1550, Moldován 1991, Csiklován 788 mázsa ólom
Ruszkahegyen Maderspachnak 3203, ólomag 1865 ólom a' többi bánsági
bányákban 1865 mázsa; nyers vas Bogsánban 27928, Preschirzán 10034;
privátbányákban Ruszkahegyen 24123, Tergován 4691, mázsa; öntött vas,
k. bányákban Bogsánban 927, Resehiczán 10584 privát bányában Ruszkahegyen 8583 mázsa. De legnagyobb kincse a' Bánságnak kimerithetlen
kszén ágyazataiban fekszik, melylyek az egész osztrák birodalomban legjobb kszenet adnak, anynyira, hogy minségi tekintetben az angol kszenet is felülhaladja, mint ez a' dunai gzhajó-társaság kisérleteibl kivilágosodott. Ez okból 1846-ban intézkedett a' társaság, hogy e' kszénbl
1 millió mázsát felhasználhasson, menynyit az itteni privát bányák Orari:

;

;

:

czán, Gerlistyén, Dománban, Resehiczán, 's a' nagyszer kincstári telep
Porkáron, melyly maga idvel több milliom mázsára men készletet adhat,
könynyen kiszolgáltathatnak. Asványforrások is több helyen találtatnak,
névszerint savanyúvíz források: Lippán, Briickenauban, Buziáson, melyly
fördvel öszszekötve, leghasználtabb de mind ezeket hirben felülmúlják
a' //erÁ'«/es-melegfürdök
melylyek Mehádiánál igen regényes sziklásvölgyben a' Cser na partján feküsznek, 's már ezer évek óta adnak életet
és egészséget a' számos látogatónak. Itt egy területen, melyly 1650 lépésnyi körben fekszik, 21 ilyly melegforrás buzog fel, 9 viztartóban felfogva, 's ugyananynyi különös fürdkre használtatva. Alkatrészeikre egymástól nem igen különböznek, de a' viz melegsége változik anynyira,
hogy midn a' Ferenczforrás hévfoka 32° R., akkor a' császárforrásé
51° R. Hasznuk különösen a' bor-, gyomor-, ezuzos és köszvényes bajokban kitn, 's már a' rómaiaktól dicsértetett.
Ha az osztrák birodalmat polyglott országnak nevezhetjük, akkor a'
Bánság ennek tökéletes képmása, st amazt még felülmúlja. Fentebb már
emliténk, miszerint a' törökök kizetése után mindenünnen , 's a' külföldrl is tódultak ide a' gyarmatok, 's azért itt öszsze viszsza zagyválva
a' legkülönféle nemzetek laknak. Legszámosabbak azonban az oláhok, 's
utánok jnek a' németek, ráczok, magyarok, bolgárok, horvátok tótok,
francziák, zsidók, az elszórva lakó czigányokat, örményeket, görögöket
;

,

,

,

meg sem emiitvén.
Az arányt és számot

következ 1848-ik évbl vett táblázat mutatja:
Végvidék,
Torontál
Temes
194000
159312
61806
194654
11650
93920
88030
23628
17385
124447
63411
2500
4059
5827
54869
e'

Krassó

Oláh

Német
Rácz

Magyar

—
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Krassó

Bolgár

Tót
Horvát

—

10040

—

Temes
3180
3213

—
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Torontál

Véyrtih

—

9760
2725

5320
2500

—

—

5531
640
2450
426
azaz öszszesen van 1,147,265 lakosa, kik közül 609,773 oláh, 217,228
német, 205,243 rácz vagy szerb, 67,255 magyar, 12,940 bolgár; 11,258
tót; 12,540 horvát; 5,691 franczia; 5537 zsidó.
Vallásukra néze; 815,01 6 görög hit: 298,971 római katholikus, 16,213
lutheránus, 11728 református, 5537 zsidó. A' ráczók és oláhok mind
görög hitek, csupán az utóbbiak közt van Szlatinán néhány száz római
Franczia
Zsidó

160
1821

katholikus a' bolgárok és francziák mind katholikusok, valamint a' tótok
lutheránusok; a' németek és magyarok nagyobb részben katholikusok,
kisebb részben reformátusok és lutheránusok.
Bányász akadémia, 1. Selmecz.
Bányászat. A' bányászat czélja a' föld gyomrában rejtez nemes
érczeket és más ásványokat napfényre hozni, 's azokat zúzás, olvasztás
által olyly állapotba tenni, hogy az illetk használhassák, vagy tovább
nemesíthessék. E' czél elérésére bányák, kohók, stompok, 'stb. használtatnak. Bányákat nyitni azonban a' legtöbb országban álladalmi kizároló
jog vagy egyedáruság szokott lenni, 's az úgynevezett regálékhoz számíttatik. E' kizáró jog minden országnak saját positiv törvényei szerint
kisebb vagy tágasabb körben mozog. Néhol, mint Magyar-, Csehországokban csupán a' nemes ásványokra; másutt, például Poroszországban, minden tulaj donképeni érczre kiterjesztetik. A' status ismét vagy maga költségén mvelteti a' bányákat, vagy ezek müvelését magán egyéneknek is
megengedi bizonyos terményrész (urbura) kiszolgáltatása mellett, 's azon
köteleztetéssel, hogy a' kiásott nemes érczeket szabott árért csak az álla;

dalom válthassa magához. Egyébiránt a' bányamüvelés finaneiai tekintetben nem nagy hasznukra van a' statusoknak, mert kevés tiszta nyereséget ígér, st gyakran tetemes veszteséggel tartatik fen. így az osztrák
birodalomban (1842) a' kincstári bányatermékek értéke 6,885,633 ezüst
forintra rúgott, holott a' tiszta jövedelem csak 1705882 forint volt, pedig
ebben már a' magánbányákból adott déznia is be van számítva. Poroszországban meg4, 859,22(5 tallér nyers jövedelemre, csupán 1,100,000 tallér
tiszta haszon maradt. De a' bányamunkások sorsa még keyesbbé Irigylend] st ezek szegénysége példabeszéddé vált. Mind ezek daczára a'
mert részint
bányászat egyik legfontosabb ága a' nemzeti szorgalomnak
olyly nemzeti vagyont állit el, melyly különben örökre használatlanul
maradhatott volna, részint olyly anyagokat szolgáltat, niolvlvek nélkül
földmvelés fl mipar soha virágzó karba nem jöhetne. Csak a' vasat és
kszenet emlitsük meg. Az els legszükségesebb anyagszere a' földmvesnek ugy, mint az iparosnak; a' kszén pedig alapja a' virágzó mipar;

Hogy a' stájer 's karinthiai különben jeles minség vas,
versenyl ki aem tarthatja, egyedül a' tüzelszer az oka,
mázsa vas kiállítási költségében a' stájer és angol vas közt 51

nak.

a

-
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különbség mutatkozik

a'

tüzelésiszert

illetleg,

angollal

mert

a"
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De lássuk már futólagosan a'
Angliában pedig kszén használtatik.
állittatnak el a
menynyiségben
min
arányban
bányatermékeket
's
különböz országokban, az érezek különnemei szerint: 1) Arany és Ezüst.
Hajdan déli Amerika volt az arany és ezüst valódi hazája, különösen a'
spanyolok által birt Peru, Mexico, Buenos- Ayres, Chili, és Brasilia, hol
az arany és ezüstbányák igazán mesés nagyságú gazdagsággal birtak.
Azonban jelenleg e' gazdagság teljesen megcsökkent, 's a' bányákat hajdani jövedelmükre az 1826-ban öszszeállott angol társaság sem tudta fölfa,

:

csigázni

(1.

Amerika).

Az Amerikában

leszállott

arany- és ezüst-nyereséget

az éjszaki orosz Ásiában fölfedezett aranybányák, melylyekmég most is évrl évre gyarapodnak. így 1828-ban Oroszországban 290
pud arany (egy pud=29 font, 7 lat, 2 nehezék bécsi értékben) ásatott, 'a

bven kipótolták

1837-ben már 469 pud, 1847-ben pedig 580 pud vagyis mintegy 17300
márkára növekedett az évi termés. Leggazdagabb aranyerekkel birnak
az Uráli ezután az Allai és Nertschink bérezés hegyek. Az öreg Európa,
aranybányák tekintetében igen szegény, kivévén Magyarországot,^ s
különösen Erdélyt, melylyek már századok óta ontják az arany áldást.
Erdélyben az érezek rakhelye azon hegyág, melyly a' nyugoti határszélen délre lenyúlik, az úgynevezett Csetrás hegyvonal. A' számos aranybánya közt legerteljesebb Naggág, hol 1746-ban nyitottak elször
bányát, 's keletkezése óta 1844-ig adott 110308 márka aranyat ezüstöt,
17,957,200 peng frt. értékben; ezután következnek Ruda, Vulko, Boicza,
Cserfes, Toplicza, Füzesd,' Zalatna, Abrudbánya, Topánfalva, Bucsum,
Faczebája, Tresztia, Körösbánya, Kapnik, 'stb. Az öszszes aranytermés tett
1842-ben 3597 márkát, 's igy többet, mint egész Európa adott. Egyébiránt az anya Magyarország méltó vetélytársa e' tekintetbl Erdélynek,
midn az
mert itt ugyan az emiitett évben 2408 márka arany ásatott
egész osztrák birodalomban Salzburg 71, Tirol 15, Stájerország 15, és Cseh,

ország csak 1 márkát jövedelmezett. Már ezüstben nagyobb áldással mveli
Európa többi része is bányáit; csakhogy itt nem Erdélynek, hanem
Magyarországnak van elssége minden európai ország felett. Evi ezüsttermése Magyarországnak (1842) 69,833 márka, Szászországnak 57,000,

Hannoverának 's a' Harz-hegysornak 38000, Csehországnak 29,126
Poroszhonnak 23000, Francziaországnak 15000, Svédhonnak Norvégiával együtt 14000, Erdélynek 5881 márka. 2) Réz legtöbb ásatik Nagybrittaniában, u. m. évenkint 241000 mázsa, Oroszországban 235,492^ m.,
Magyarországban 36,796 m., Poroszországban 15,755 m., Galicziában
2292, Velenczében 2820, Tirolban 2094 mázsa. 3) Vas. Az érezek legszükségesebbike a' vas csaknem minden országban mveltetik, de igen különsikerrel. Az óriási iparral biró Anglia a' mipar alapját a' vasat is
legnagyobb menynyiségben állítja el, u. m. évenkint 5,000,000 mazsat,
Poroszország 4,200,000 mázsát, Francziaország 2,348,783 mázsát, Oroszbirodalom 2,123,257 mázsát; a' legjobb vasat, melylyet az angol sem nélkü-

böz

Svédhon 1,800,000 m., Stájerország 781,061, Magyarország
1845-ben 575,000 m. Csehország (1842) 506,295, Koronth- és Krajna
országok 497000 mázsát. A' kisebb fontosságú ásványok közül Európában legritkább a' higany (kénes), czin, és dárdany (antimonium). Higany
a' legtöbb országban épen nem találtatik, 's itt Spanyolországé az els-

lözhet, adja
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lev gazdag higanybányái már sokszor kirántották a' pénzügyi zavarokba merült kormányt. Ezek évenkint 20,000 m.
szolgáltatván, *s mázsáját 260 ezüst forintra becsülvén, 5,200,000 peng
forinttal növelik a' spanyol bányatermékek értékét. Az osztrák birodaBÓg, melylynekilfataefafftben

lomban csak Krajnaországban, a' gazdag idriai bányákban, továbbá
Magyar- és Erdélyországokban ásatik higany, Krajnában 3005, Magyarhonban 493, Erdélyben 52 mázsa évi termeléssel. C&in Magyar és Erdélyországban nem kapható, de Csehország 1166 mázsát ad évenkint. Ellenben dárdanya (antimonium) ismét Csehországnak nincs, hanem Magyarország 8608, Poroszhon 1138 mázsát szolgáltat. Az emberek, mint a'
barmok nélkülözhetlen fszere a' Só, szerencsére nemcsak a' tengerekbl
's más sóstavakból fzetik nagy menynyiségben, hanem számos hegylánczolat is gazdag sóbányákkal dicsekedhetik. Leggazdagabb, csaknem
kimerithetlen sóbányák vannak azonban Erdélyben Dézsaknán, Koloson,
Tordán, Marositjráron, Parajdon Víz-aknán 817,385, Galicziában Vilirskán, Bochnián 1,295,000, Magyarországon Máramarosban 638,641 mázsa
ksó évi termeléssel. Atalában az egész osztrák birodalom sótermése volt
1843-ban 2,761,058 mázsa ksó 1,875,141 mázsa fttsó (fképen fels
Austriában Gmunden, Hallein, Aussee, 's galicziai sóhegyekbl) 790,422
mázsa tengeri só; öszszesen 5,426,621 mázsa. Az orosz birodalom sószükségét fele részban (4,000,000 m.) külföldrl pótolja igy szinte Törökország is évenkint 900,000 mázsát vesz; Poroszország, 1,920,000 mázsa
saját termelésén felül még 375,000 mázsát külföldrl kénytelen vásárolni.
Nagybrittania sótermelése, mióta a' sóadó 1824-ben eltöröltetett, roppant menynyiségre azaz 7,000,000 mázsára szaporodott. Francziaországban pedig 1845-ben elfogyasztatott 4,140,000 mázsa só 100 kilogrammtól
fizetend 3 Ofrank adó mellett, adómentesen az ipar számára ismét 2,300,000
és igy öszszesen 6,440,000 mázsa. Végre a' köszénbányák mivelése, melyly
50 évvel ezeltt figyelembe alig vétetett, a' jelenidkben roppant kiter;

;

;

méltán

mipar

nékülözhetlen alapjának tekinthet.
hogy e' tekintetbea Nagybrittania
minden országot a' világon túlhalad 450 milliom mázsa évi termeléssel;
utána következik Belgium 83,000,000, Francziaország 50,000,000, Poroszhon 50,000,000 mázsával. Az osztrák birodalom ezeltt 30 évvel csak
1,689,408 mázsát állított el, 's már 1842-ben hivatalosan 10,025,411 m.
mutattatott ki, pedig e' számitásba, mint meg is jegyeztetik, a' magyarországi termelés nagyon hiányosan van felvéve 788,811 mázsával. 1817ben a' bánsági bányák magok 1,200,000 az esztergommegyeiek 500,000
baranyaiak 150,000, sopronmegyeiek 180,000, a' többi szétszórt bányák
200,000 öszszes 2,230,000 mázsát szolgáltattak. Ezek közt jóság tekintetébl a' bánsági (Oravicza, Gerlistye 'stb. helyeken) legjobb 8 még ai
els osztálybeli angol kszenet is túlhaladja, mint a' dunai gzhajótarsaság kísérleteibl kitnt. Ugyanis egy órára, egy Lóerre kelletik
10
—font.
Az angol kszénbl (New castlei)
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minket legközelebb érdekl osztrák birodalom ásványtermelését hivatalos táblázat után itt eladjuk, a' magyarországi vas- és
kszéntermelésnél olvasóinkat a' fentebb eladottakra figyelmeztetvén
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törvényszékek.

Bányajog 's törvényszékek. A' bányajog tárgyilagos értelemben
magábanfoglal minden a' bányászatot illet jogszabályokat
alanyi
értelemben mindazon jogelveknek fogalma, melylyek a' bányatulajdon
szerzésre az abból folyó viszonyokra vagy annak megsznésére vonatkoznak. A' mi az alanyi értelemben vett bányajogot illeti a' birtok
a' feudális viszonyok miatt
nem eléggé szabatos megfogalmának
határozásából folyó nehézségek elsben is azon kérdést állítják élnkbe
kit illet a' bányamivelés joga ? A' földalatti kincsek természetjogilag a'
földbirtokos tulajdona-e ? vagy pedig a' földbirtok csak a' fold felszínére
szoritkozik, és a' mélyebben fekv alap, kincseivel együtt egy másiknak
birtokbavételétl függ ? vagy végre a' társaság' természettel elismert
közjogához tartozik ? A' földbirtok, mint minden egyéb tulajdon
a'
természetjog szerint a' birtokbavétel- és használat- vagy alakításban áll,
tehát e' két határpontnál tovább nem terjed, csak a' közakarat, vagy
tényleges jog szélesítheti ezen határt. Egy ilylyen birtokba vett földrész
alakítása vagy használata nem megy tovább mint a' föld fels szine , a'
mélyben fekv kincsek e' mellett illetetlen maradnak a' földtulajdonosnak
saját földjén minden
joga mindenesetre fenmaradván e' tekintetben az
másnak a' bányanyitást vagy oldalróli lyukasztásokat melylyek a'
földfelszínét veszélyeztetnék, betilthatni. Már ezen szempontból minden
földalatti kincs mint urnélküli vagyon a' társaságot illeti a' menynyire
anynyival is
ez a' földtulajdonos kármentesítése nélkül történhetik
inkább, mivel minden földtulajdon a' közmegegyezésbl származottnak
lenni mondatik, tehát fel lehet tenni hogy a' társaság magának tartotta
fen a' jogot minden a' fold kebelében lev kincsekre nézve. Vagy azt is
midn
lehet képzelni, hogy az eredetileg szabad magánfóldbirtokosok
személy ökre nézve társaságba állottak és birtokaikat az álladalom
területévé egyesitették, a' közjóllét szempontjából birtokaiknak kérdéses
megszorítását magokra vállalták, t. i. elbbeni bányanyitási jogaikról
lemondtak. Vagy azt is lehet gondolni, hogy egy ilylyen lemondás a'
a' földalatti
közakarat által parancsoltatott, azaz, a' földbirtoknak
történt megszorítása egy a' polgárok közakaratából
kincsekre nézve
folyó törvény által lépett életbe. Mindezen feltételeknek megengedhetsége világosan fekszik elttünk mihelyt azon elveknek észszerüségét és
helyességét elismerjük, melylyek a' társaság tagjait a' kérdéses lemondásra indíthatták. A' kérdés tehát az marad, hogy ilylyen elvek vagy
alapok valóban léteznck-e ? Kivételével a' szélesen kiterjed földbirtokoknak, mink, egy nagyobbszabásu földesúri jószág, a' korona ja\ ai
hogy
bírnak azon tulajdonsággal
s. t., magánbirtokok többnyire nem
rajtok bányamioelést lehessen kezdeni, nem értvén ezen nevezet alatt
azon mindennapi érczkeresést, melyly felhagyott bányászati vállalatok 's
;
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vagy történetes felfedezések szerint vitetik véghez.
bányamivelésnél sikerrel akarván munkálni valódi tudoásványfamányos elveken épült útmutatásra van szükség. Ismerni kel]
jokat fokozati elágazásaikban, hegytaní öszszefüggéseikben, ismerni kell
azoknak alkati, vegyületi *s éroztartahni
az érczereket érczágyásokat
viszonyait, feltalálni azokat irányi- bajlási-, és terjedési tekintetben;
kijelelni azon pontokat, melylyek érozhegyek
megnyitására nemosak
régi

evések
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a' jelenben, de jövendre nézve is a' legczélirányosabbak. Tehát a'bánjamivelés tudományos és technikai oldalán kivül a' vállalat gazdasági sorsa
is, a' miveléssel öszszekötött tör, mosó, tisztáló-gépek olvasztás, magasabb ermüvészet, egyes földbirtokosok erejét anynyira fölülhaladják,
hogy csak az ércztermelés egyenes kárával lehetne ilylyen vállalatokat
magánosok kezeiben hagyni, az álladalomnak teljes kirekesztésével. A'
bányászatnak ezen álladalmi érdekébl következik , hogy vao-y minden
földalatti kincsek korona-, vagyis álladalmi javaknak nyilatkoztatnak,
tehát , hogy a' földbirtok kizárólag a' föld felszinére szorítkozik vagy
legalább a' bányamivelési jog anynyiban az álladalmat illeti, a' menynyiben a' magán bányamivelés a' közjóllétre nézve a' bányászati szorgalomra
emelkedését és eredményeit veszélyeztetné , vagy azoknak meg nem
felelne. Még egy olylyan közép utón , melyly szerint ilylyen vállalatok
kizárólag társulatokra hagyatnának sem volna tanácsos az álladalomnak
beavatkozási vagy ffelügyeleti jogát e' tekintetben megtagadni, a' menynyiben a' bányászatnak politikai, nép- és statusgazdászati , pénzügyi és
rendrségi oldalán kivül, ilylyen vállalatok , tetemes tke, bányásziskolák
és álladalmi segélyezés nélkül fel nem állhatnak. A' társaságnak , vagy
ennek nevében a' kormánynak, e' tekintetben feltartott joga, felségi
,

,

,

jognak neveztetik.
A' tárgyilagos értelemben vett bányajog, köz és magán bányászati
jogra oszlik. A' bányászati közjog az álladalom és bányamivelk, egyesek
mint társulatok, a' bányászati magánjog a' bányapolgárok egymásközti
jogviszonyait tárgyalja.
A' mi a' felségi jogot illeti, ezt meg kell különböztetni az úgynevezett
bányaregaletól, melyly nálunk a' bányatized nevezete alatt ismeretes.
A' regale szerint t. i. különös törvények határozzák meg min érezek és
ásványok a' királyi jog tárgyai, és melylyek vétetnek ki ezen szabály
alól. Francziaországban a' forradalom alkalmával minden regale megsznt , 's a' földalatti kincsek használata szabad rendelkezésére hagyatott
a' nemzetnek. A' felségi jogból folynak az adományozás-, engedményezés-,
álladalmi beavatkozás- vagy igazgatási jog s. t. melyly nálunk a' kincstári
igazgatás neve alatt ismertetik. Az álladalmi beavatkozás alapját gazdasági
tekinteteken kivül az úgynevezett rablóbányamüvelés teszi leginkább.
Francziaországban e' beavatkozás abban áll csak , hogy a' vállalkozónak
egy arra szolgáló utasitványban bizonyos elleges feltételek szabatnak ki,
melylyek szerint az engedmény ideje alatt bens bányászati 's küls
feldolgozási munkálkodását intézheti. Egyébiránt e' beavatkozási jog csak
anynyira terjedhet, a' menynyire azt a' birtokjogok méltánylása texjedni
engedi. Ezen jogméltánylat megsértésével maga az adományozás alkudozóvá a' beavatkozás jogtalanná válnék.
Mint általában a' régi népek, a' rómaiak sem ismerték az emlitésben
lev felségi jogot , bár a' késbbi idkben igyekeztek is a' császárok a'
bányászatot egészen magokhoz vonni. Még az ujabb id népeinél is,
például a' németeknél, kezdetben ismeretlen volt e' jog. Elsben I. Fridrik
császár tette jelentékenynyé e' jogot, melyly e' császártól egyszersmind
hogy ezek a' bányászattal egyeda' herczegeknek is bérbeadatott , ugy
áruskodhattak. Késbben tisztulni kezdtek e' tekintetben a' jogi fogalmak,
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mert az megjegyzend, hogy

'a

törvényszékek.

a' felségi

jog tulaj donképen az úgynevezett

nézve Maximilián király 1573-ban kiadott bányarendeletei tették a' szabályozó törvényt, nemkülönben Mária Therezia két rendbeli válasza a' sz.
k. bányavárosokhoz ; mig nem az 1844-iki országgylés kerületi választmánya egy javaslatot dolgozott ki, melylv azonban törvény erejére nem
emelkedett. E' törvényjavaslat négy részbl áll I-s rész, bánya közjog;
az adományozás és engedményezési királyi jogról, bányavámról, érczbeváltás, pénzveret és, tofelügyelési királyi jogról, bányahatóságokról,
a' bányászathoz tartozó személyekrl 's azok jogairól és
'sat. Il-ik rész
kötelességérl. Ill-ik rész bányai és bányászati tárgyakat illet jogról.
IV-ik rész a' bányai törvénykezésrl 's hozzá egy függelék az esküformák- és bányatárgyakban használandó tiszti Írásmódról tanit. Alig van
táro-y melylyben a' reform szükségesebb volna mint a' bányaügyben, de
sehol a' reformnak nagyobb nehézségei nincsenek, mint épen ez ügyben;
azt mindenki érzi, hogy a' bányamivelésnek egészen újból kell alkottatnia,
:
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melyly a' köz- és magánjogi bányaviszonyok teljes kifejtésében, úgynevezett bányászati polgárság teremtésében, a' bányászati törvényhatóságnak

minden más törvényhatóságtól szoros elkülönzésében 'sat. keresend.
A' menynyiben a' bányászat az iparnak egy egészen különálló ágát
a' bányászati néposztály is egy külön
képezi ugy mint a' kereskedés
;

,

mint ilylyen külön törvényhatóság alá tartozik.
Azonban, a' bányaregaleban uralkodó fogalomzavar és szerzdési megkötöttségek miatta' bányai törvényes eljárásokat ez ideig, inkább csak
gyámsági törvénykezésnek lehetett mondani. Az 1844-iki törv. javaslat
szerint nálunk a' négy bányakerületi törvényszékek 's alájuk rendelt
helyettes bányabiróságok valamint magán urodalmakban létez bányahatóságok megszüntetvén, helyettük minden kerületben, járásbeli bányaszékek, mint els biróságu Ítélszékek állitattak fel, és pedig a' selmeczi
kerületben 7, a' szomolnokiban 5, a' nagy-bányaiban o, a' bánátiban 6.
Minden ilyly járásbeli bányaszék, egy bányabiróból mint elnökbl és a'
körülmények szerint három, vagy egy rendes, 's mindig ugyananynyi
helyettes ülnökbl és egy jegyzbl állandóit, a' bányabiro és szavazattal
bíró jegyz felsége által neveztetendik, a' kincstár fizetend, az ülnökök a'
bányabirtokosok által valának választandók. A' választás fejenkénti szavazattöbbséggel 's birtokmenynyiségre való tekintet nélkül törtenendék. A'
járásbeli bányaszékek ülései nyilvánosuk. Szegény bányamivelk ügyében
ingyen eljárás. Felebbvitel a' királyi és hétszemélyes táblára, s a' t.
A' bányajog kitnbb forrásai v. Cuitcrtss Grttndsátte des deutschen
licrtj- Camtral- W. /><•/•<;Berg- inul Sahrerht (1 790) és ugyanattól
állapotú testületet alkot
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Lehrbuch des Staatsökenomierechts (1. k. Frankfiirl
D. E. Eschcnmuiev
— Heron </<- VHlefosse át /</ richéas*
v. Malchns.
lso;») v. Jákob
niiiierale , (Paris \HH)). Journal des mines. Nálunk: Szentkirályi Zsigmond
„Erdélyi bányászat ismertetése" (Kolozsvári L841)'s egyes jelei oaikkei;
Jtdnijitjoii
Korács hajóé értekezései a' P. Hírlapban 'sat.
9
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akadémiai képiró 's külföldön is ismert jeles
székelyföldön
Márkosfalván 1810-ben született.
Atyja, mint fhadnagy az 1809-iki felkelt nemességnél, mindenét elpazarolván, anyja tle elválni kényszerült, 's a' kis Miklós ezzel együtt nagyanyjánál talált menhelyet. A' 3zép tehetség gyermeket már 3 éves
korában irás- 's olvasásra kezdek tanitani 's a' szépírást
mint képirási
csakhamar nagy tökélyre vitte. 6 éves korában
tehetsége eljelét
Enyedre küldék a' collegiumba 's itt rajzolási hajlama, szenvedélye mindinkább fejldött, 's e' szép hajlamát akkori tanítója Madarast Kiss Sámuel,
nem hogy elnyomta volna, st éleszté. Barabásnak most is vannak
rajzai, pályájának ezen gyermeki kezdetidszakából, a' többi közt különösen Zrinyi Miklós képe, ilyly aláírással
„Nemo me impune lacessit",
's ezen mondat értelmének jellemzése egészen ki van fejezve a' szigeti
hs arcznlatán, mi egy gyermektl valóban igen sok. 9 éves koráig
meglehetsen folytak dolgai , de ez idtl fogva több ideig a' szenvedés,
nyomor és nélkülözés sany araival kellett küzdenie. Csak fejld mvészi
tehetsége enyhité némileg nyomorát miután egy pár garasért névnapi
versekhez koszorúkat festegetett. 14 éves korában Császár Zsigmond
tanitó keze alá került, ki nagy barátja levén a' mvészetnek, erre
hathatósan buzditá. A' derék tanitó arczképét hálajelül lerajzolá, 's e'
nemben ez volt els kísérlete. 15 éves korában arra szóliták fel, hogy a'
gróf Bethlen Ferencz által alapított mvészeti pályadíjért az öregebb
diákokkal versenyezzen, 's miután meg is tette ezt, a' bírálók akkép
ítéltek, hogy a' jutalom kétfelé osztassék, és így az 50 v. forintnyi
pályadíj felének nyertese az ifjú Barabás ln, 's noha
e' pénzt mai
napig sem látta, a' puszta hír és dicsség is buzditólag hatott reá. Ez

mvész

hazánkfia
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idben

lett tógásdiákká
de nagy ügygyei bajjal mert nem volt anynyi
pénze, hogy tógát csináltathasson. Mig tehát e' czélját elérheté, gazdagrokona Gál Mihály segélyével saját kívánatára Szebenbe ment a' híres
Neuhausertl rajzolást tanulni
's a' rajzoktató észrevevén tehetségét,
,

,

,

,

dicséreteivel lelkesité

t. Egy hónap

elteltével

nagyanyja az

általa

meg-

kuporgatott pénzecskébl tógát szerzett számára, 's csak így lehetett
tógásdiákká. Ekkor egy ifjúnak szépírásban leczkéket adott
's ezért
tápiája volt, 's szabad óráiban arczképeket, spanyolfalakat festegetett
szünidre Madarast Kiss József hivá meg, hogy szobái falára néhány
saját eszméit lefestené miért is 20 v. forintot kapott. Hallván azt
hogy
csak az a' jó arczfestész, ki egyszeri látásból 's ülés nélkül is jól talál,
ebben kezdé magát gyakorolni és több sikerült arczképét készite így.
Az év vége felé Gál bátyjának fölhívására további kiképeztetése végett,
,

;

,

,

,

,

ismét Szebenben jelent meg, hol Bárra Gábor knyomdatulajdonos
arczképét rajzolá le melyly köztetszésben részesülvén , általa több elkel
szebeni hölgy véteté le arczképét. Késbb ismét az enyedi collegiumba
,

ment, 's báró Kemény Simonná sok másolnivalót adott neki, miáltal
nagy gyakorlatot szerze magának különösen a' crayonnali rajzolásban.
1828-ban az inkább mvészi mint papi candidatus örökre búcsút vett a'
collegiumtól 's határozott szándéka ln egyedül a' festészi pályára lépni.
Szebenbe menvén, itt több fényes rangú egyént 's elkel családot
kellett festenie gyorsan egymásután. Üres óráit a' Bruckenthal-féle kép21 *
,
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másolásra forditá. 'S bár nagyatyja ervel papot akart belle
követve a' keblében fölgerjedt mvészi szikra buzdítását,
A' 18 éves ifjú
ingadozás nélkül haladt kitzött szép czélja felé.
Szebenbl Kolozsvárra ment szerencsét próbálni hol szinte arczképeket
festett 's leczkéket adott. Itt látá legelször bizonyos Gentiluomo nev
tárban

csinálni,

—

,

—

1829-ben fontos
nemben is kisérletet tn.
tle Pesten át Bécsbe indulni megtakarított
hogy itt a' szépmvészeti akadémiában valódi
tanult müvészszé képezhesse magát. Itt eleinte, minthogy rajziskolai

olasztól az olajfestést, 's
és életreható lépés volt
pénzével, olyly czélból,

e'

bizonyítványokkal nem birt, nem akarták fölvenni, 's az elemi rajziskolába utasíttatott. Azonban B. bizva erejében az aggasztó körülmények
egy gypszöntet után hirtelen csinos Venuszft
közt feltalálta magát
rajzolt akadémiai modorban 's bemutatta ezt az akadémiai igazgatónak,
készité. Barabás kikelt
ki azonban nem akarta elhinni, hogy a' müvet
's az igazgató jelenlétében is lerajzolá a'
e' méltatlan bánásmód ellen
, 's
Venuszft mire az elszégyenelve magát az antikfejekhez vezette
egy fej másolására szólitá fel, mit B. olyly ügyesen teljesitett, hogy az
jósága által, azt kérdé tle miféle rajzakadeigazgató meglepetve a'
miában tanult? B. feleié, hogy egyikben sem, 's az igazgató kijelenté,
hogy az akadémiába föl van véve és soha többé meg nem szólitá a' szép
kétszeresen, nem csak szóval, de tettel is megtehetség székelyt, ki
Ugyancsak itt *s ez évben ismerkedett meg B. Marka
szégyenité.
Károlylyzd a' híres magyar tájfestvel kit gyakran meglátogatott 's ki
A' következ év
a' legnagyobb készséggel ada neki útmutatásokat.
tavaszán már az alakok és minták (modell) festésében gyakorlá magát.
Bécsbl ismét Kolozsvárra ment noha Ender professor ersen marasztald,
,
hogy leczkéket fog neki szerezni 's mvészetébl a
azzal biztatván
birodalmi székvárosban is megélhet. Az 1831-iki telet Kolozsvárt tölte
leczkék adásával, 's arczképek festésével. Ugyanakkor festé a' lyceutn
számára Ferenrz austriai császár és magyar király arczképét életnagyságban, 's a kialkudott 100 p. ft. helyett 800-at kapott értté. Innen
ismét Szebenbe ment, hol még többet szerzett. Télre Bukarestbe utazott,
hol számos grófot, bojárt és muszka tisztet festvén, igen szép jövedelemben részesült. Majdnem kétévi ittmulatása után elbb Erdélybe 's innen
,

;

,

,
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Bécsbe ment, 's 1834-ben rég tervezett olaszországi útja létesülvén,
mindenekeltt Velenczét látogatá meg, hol hat hónapot töltött csupán
innen Bolognán 's Florenczen keresztül,
mvészeti tanulmányokkal
utazása fczélpontja-, Rómába érkezett, hol ismét nagy örömére szoljó tanácsosai segíteni.
gált Markóval találkoznia ki mindenkor kész volt
Ugyancsak Rómában találkozott Lörenstern tábornokkal, kit Bukarestbl
ismert, 's ki itt általa újra lefesteté magát, melyly arczkép az akkori
orosz követ testvére- Jourje/f tábornok tetszéséi fölötte megnyervén,
egész családját lefestette általa. Kszszel Olaszhonból Béoabe ment \ iszs/.a,
hol véletlenül Szemére Miklóssal megismerkedvén, ez Testre ajánlólevelet
adott neki Bajzá\u>z. Barabás Pestet csak útban akará ejteni, azonban
,

t

,

>

(

:i

.sors és körülmény megakasztá akarata tengelyét, szerencsénkre fóvárosuuk
állandó lakosává tette t, hogymveivel bent a' hazában dicsítse meg a
legelször is Ráday grófikéi keik
magyar nevet. Testen mulat v.i n
i

,
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midn

Péczelrl Pestre viszszajött, már ekkor útitársai
's nem lévén kedve a' rósz utakon
egyedül
barangolni, itt maradt, 's Pétervárra leend utazásának terve füstbe
ment. Pesten Bajza által sokakkal megismerkedett. Vörösmarty arczképét festvén, a' mint ezt gróf Széchenyi István meglátta, Biharmegyének
ajánlá t, melyly épen akkor kérte meg a' nagy hazafit, hogy életnagyságú képét számára lefestetni engedné. Gróf Széchenyi által a' nagytehetség magyar mvészt kis id alatt a' franguak is megismerek 's csakhamar számos megrendeléseket kapván, Széchenyit, Bihar és Hontmegye
számára, a' luceai herczeget, gróf Károlyit , Fáy Andrást, gr. Teleki
Józsefet (ez utóbbit a' tudós társaság számára) 's többeket köztetszésre
festett ; és dolgainak ezen szerencsés folyama elhatározó befolyással volt
arra, hogy Oroszország helyett végképen Magyarhon fvárosát válaszsza
lakhelyül.
1836-ban Barabást a' magyar akadémia mvészi érdemeinek
méltánylatául levelez taggá nevezte ki. 1837-ben szülföldét, Erdélyt
meglátogatván több frangú urat és hölgyet festett ott 's különösen
Nagyszebenben országgylés tartatván, egészen el volt halmozva a' sok
munkával. Télre ismét viszszatért Pestre hol szinte igen sok dolga volt.
1839-ben megrongált egészsége helyreállítása végett Gráfenbergre utazott,
mindazáltal a' mint albumát meg's noha itt nem volt szándéka festeni
látták
minden nemzet elkelbbjeibl számosan öszszesereglett
a'
fürdvendégek unszolására kénytelen volt többek arczképeit lefesteni.
3 hónap alatt öszszesen 32 kép festésével bízatott meg. Itt készité a' többi
közt báró Wesselényi Miklós herczeg Lichtenstein és neje 's a' nassaui
herczeg és több frangú külföldiek arczképeit mi a' magyar mvésznek
európai hirt szerzett. 1840-ben Budán közel a' városmajorhoz igen csinos
's jóizlésü nyári lakot építtetett
's ugyanakkor egy szellemdús hölgyet
vett nül kivel legelször külföldön találkozott. Ugyanez évben festé a'
többi közt a' Galambpostát a' következ évben a' Szalagfüvet , és a'
Czigánycsaládot melyly jeles festmények a' mkiállitásban is kitétetvén,
köztetszésben részesültek. 1842-ben Pyrker László volt érsek életnagyságú képét festé Egerben 's ugyanakkor egy igen szép emlékkel tiszteltetett meg. 1843-ban Európa nagy részét beutazta. Bejárta a' nevezetesb
német városokat, Hollandiát, Belgiumot és Angolhont, hol mindenütt a'
jelesebb képtárak megtekintése lévén fczélja, keveset dolgozott. Londongróf Apponyi és fia arczképének
ból Parisba ment hol az austriai követ
festésével bizatott meg. Innen Schweiczon át Pestre viszszajövén „Oláhcsalád"-j&t festé melyly a' pesti magyar gyalog rsereg által a' nemzeti
múzeum képcsarnoka számára vétetett meg. A' mint megérkezése köztudomásra jutott ismét tömérdek munkával bizaték meg. 'S ime ugyanazon
egyén, ki egykor szegény diák korában még csak festéket sem birt
magának venni, most már több ezer forintra men évi jövedelemmel
dicsekhetik. Barabás a' forradalom eltti évben herczeg Breczenheim,
Liszt Ferencz gr. Batthyányi Lajos és az elhunyt József nádor életnagyságú képeit festé. Több hazai almanachban jeles rajzai láthatók 's még
a' külföldön is olyly jó hirben áll, hogy a' lipcsei almanach kiadóji a'
leghizelgbb bókokkal keresek
meg a' végbl hogy vállalatuk számára
évenként néhány rajzot küldeni szíveskedjék az eddig megjelentek fölött
lefestenie,

's

elindultak Kolozsvár felé,
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Legnagyobb megelégedésüket nyilvánítván, mi a' magyar festésznek nem
dicsségére válék. Az 1844-ben Vakot Imre által megindított Pesti
rajzolá,
Divatlap mellett a' magyar irók és mvészek arczképeit szinte
30 képet készite el, mik a' legnagyobb tetszéssel
's e' ezélra mintegy
fogadtattak. Közben volt saját arcaképe is igen jól találva. A' forradalmi
idszak alatt Barabás Kossuth arczképeit többféle alakban készité el , 's
az els magyar ministerium tagjainak arczképeit egy lapon adá ki utóbb
pedig a' magyar hadvezérek arczképeit kezdé kre rajzolni, kik közül
azonban csak Görgei arczképe jelent meg 's a' többi már nem láthatott
napvilágot.
Barabás átalán véve az arczvonások, .az arczkifejezés és
kis

,

,

—

jellem hü találásában valódi génievei bir ; arczképei a' megszólalásig
hasonlítanak. E' tekintetben rendkívüli ügyességet, 's gyakorlottságot
tanúsít. Krajzai igen finomak, olaj és aquarell-festményeinek színezete
sajátos, erteljes, eleven, friss. Festményeit egyszerre föllehet ismerni a'
különösen hölgyideáljai rendkívül szépek , 's bájoló
többi közül ;
hatásúak. Mint arczképfestész bármelyly most él külföldi müvészszel
kiállja a' versenyt. Es remélni lehet hogy koszorús mvészünk, ki jeles
munkái által az egész müveit világ eltt olyly szép hírt szerze magának,
hazai tárgyú , nagyobbszerü történeti képek elkészítése által is megörökitendi nevét , 's emelni fogja nemzeti festészetünk becsét , melylynek
elmozdítására már eddigelé is nagy hatással mködött
V. I.
Barnnte (Amable Vilmos Prosper, Bruguiére, Báron de) franczía
státusférfi és tudós. Sz. Riómban, 1783-ban, ó-nemes családból. Korán
státusszolgálatba állott 's Napóleon alatt a' fontos vendéei és loirei praefecturákat viselte. Az els restauratio alatt hivatal nélkül maradt de a'
100 nap után midn XVIII. Lajos belátta, hogy nagy hibákat kell azontúl helyreütnie, a' kormány meghítta Barantet az államtanácsba 's a' belügyi ministeriumban general-secretair lett. Ugyanekkor Puy-de-Dome
departementben követül is választották.
B. Guizottal, Royer-Collarddal, Broglievel, ViUemainnel 's a' többi doctrinairrel a' Richelieu-LainéDecazes ,
a' Richelieu ,
's a' Dessoles-Deserre-Decazes- ministeíiumok alatt azon státusférfiakhoz tartozott, kik Lainé-, Pasquier-, Simeon-,
Roy- 's Mólé val legtevékeny ebben és szerencsésben hatottak arra, hogy a'
royalistai reactio dühe lehetségig ártalmatlanná tétessék. E' végbl valamelyly középs térre , a' szabadelv ellenzék és a' royalistai ellenoppositio közé kellé helyezkedni. Egy ideig az indirect adók igazgatója volt, innen az ultrák teljes gyzedelme után kiszoritatott de a' pairkamarába emeltetett. Itt Talleyranddtú , BrogUe\i\\ 's másokkal együtt az
ellenzékkel tartott sok beszéde, mint p. o. a' melylyet 1823-bana' spainol
hadjárat ellen mondott, mestermnek tekinthet. 1826-ban a' ír. akadémia tagja lett. Lajos Fülöp, kinek thrónra lépte alatt nem volt jelen P:iL'isban, de a' kihez buzgón csatlakozott, követül küldte Turinba, melvlv
iíllomás bensleg jelentékenyebb volt mint külsleg, mert az ottani abso-
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udvarnál ép olyly hajlékonyság igényeltetett, min szilárdtág is
szükséges volt. B. nehéz állására termettnek bizonyította magát, innen,
miiln doetrinairc baráti ministerek Lettek, Petersburgba küldöttek, honMinthogy a* közönség nem igen van
nan csak L 840-ben tért visítsa.
helyzetben hogy a' diplomaták szelleme irányáról ítélhessen! miután etek-

lutisticne
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nek munkái, természetknél fogva a' nyilvánosság ell elvonatnak: B.
inkább ismertetik mint történettudós, semmint státusférfi. Els könyve
volt „De la litterature francaise au 18-áéwe siecle." (1.809), melylyrl
Gthe egykor azt mondotta hogy egy szó sem sok vagy kevés benne. Alkalmat e' munkára a' fr. Institut adott, melyly a' 18-ik századbeli irodalmat pályakérdés tárgyává tette. Az Institut irodalmi kritikát akart B.
mélyebben fogva föl a' kérdést, nem is pályázott, hanem megirta a' 18
századbeli irodalom történetét, vonatkozásaival a' nemzet öszves
kivált
politikai miveldésére. Meg akarta mutatni, miképen egyéb intézmények
hiányában az irodalom is intézmény nyé válék. Napóleon nem volt egészen
megelégedve e' könyvvel, a' voltairianusok pedig haraggal rohanták meg.
Mint vendéei préfet megismerkedett Laroche-Jacquelin inarqnisnvel 's
az ezen hölgy által 1814-ben kiadott igen érdekes me»?o«V-okB. által szer;

,

,

kesztvék. Részt vett a' L'advocat által kiadott „Théátre étranger" dolgozásában is és Schillertl néhány színdarabot lefordított. E' mellett több
Journal, egyebek között az 1828-ban Guizot és Broglie által alapitott ,,Revue francaise" számára is dolgozott sok és jelents czikkeket adott a"
„Biographie universellebe" is. Legtöbb ezen apró czikk közül 1835-ben
együtt jelent meg ezen czim alatt: „Mélanges historiques et liter aires"
(3 köt.). Legnagyobb hírt szerzett azonban B.-nak a' nagy „Histoire des
ducs de Burgogne de la maison de Valois 1364
1477. (13 köt.). E'
munka Francziaországban a' leghíresebbek között áll és Thierrynek „Histoire de la conquéte d'Angleterre par les Normands" munkája mellett az
ujabb
azon történetírás élén van , melylyet a' régiebb pragmatikaival ellentétben „école descriptive^-nek neveznek. A' pragmatikai iskola
ugyanis, melylyben Guizot és Mignet ragyognak, azon nem alaptalan
kifogást vonta magára, miképen csak azon eszmék történetét irja meg
melylyek valamelyly világeseményben valósulnak, de mellzi a' történet
küls oldalát; csak a' logikai analysis eredményét adja, de a' tartalmas
drámából csak a' száraz argumentumot közli. Ennek ellenébe lépett a' leíró iskola , melyly Quintiliánnak „scribitur ad narrandum , non ad probandum"ját véve jelszavul, mellzve minden reflexiót, csak a' tényeket
adja. B. a' krónikák styljében ír, 's története olyly könynyü olvasmány
min Scottn&k valamelyly regénye. Politikai hitvallását B. e' munkájában
tette le legteljesebben: Des communes etde V aristocratie 1821. és 1829-ben.
Több év óta pedig a' párisi parlament történetének leírásával foglalkodik.
Cs. F.
Bárány Ágoston (Debreczeni) m. akad. 1. tag. szül. 1793. dec. 29-én
Miskolczon Borsodmegyében. Iskolai pályáját Miskolczon kezdette 's
folytatta. Philosophiát 's törvényt Egerben végze, 's 1821-ben tette le az
ügyvédi esküt. 1817. óta levelezésben állott Kazinczy Ferenczczel. Majd
;

—
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—

Torontálmegyébe költözött 's ott különféle hivatalokat viselt a' megyénél.
Literatúrai munkásságát még ifjúkorában kezdte meg német, görög,
latin vegyes tárgyú költemények magyarra fordításával, késbben több
jeles magyar hazafi 's históriai nevezetesség férfi és hölgy életiratát adta
a' Minervában, Tudományos Gyjteményben 's vegyes tárgyú czikkely eket
közlött ugyanott, 's a' Társalkodóban, verseket az Aurorában Hebe éa
Uránia zsebkönyvekben.
F. S,
,

—

Baranya.

Baranya vármegye

Magyarországnak

dunántúli, jelenleg
kerületéhen
keletrl Bácska,
délrl Vercze, riyugotra Sonrogy, éjszakra Tolna vármegyék közt,
Bácskától a' Duna, Verczétl a' Dráva választván-el. Nagysága Lipszky
szerint í'l 7 /, „
mérföldnek vétetett közönségesen; de Kóczián József
megyei mérnöknek 1838-ban készült földképe után Pécs város határával
bécsi
együtt 1,340,820,000 bécsi négyszeg ölet teszen, vagyis 83 8 /10
egy ilyly mérföldre 4000 béesi ölet, egy geographiai
posta- mérföldet,
mérföldre 3905 5* 5/ bécsi ölet számítván. Baranya, akár természeti szépségét, akár termékenységét tekintsük, Magyarországnak els megyéi
közt foglal helyet. Hajdan az egész megye tengertl volt borítva, mint
ezt bizonyítják a' fölszinen hátrahagyott iszapföld, melylynek köszönheti
megyénk jeles termékenységét, 's a' mélységben terül fövénynek tengeri
csigákkal vegyülte, és több ismeretlen óriási csontnak napfényre hozatala, így Sa. Erzsébet mellett 1828-ban igen számos mammuth-csont találtatott. Pécsett és körnvékén sok tengeri állat-kövülés fordul el. Pécsváradon a' kvévált ostrea edulishól egész telep van, szinte olylyan találtatik Kékesd és Fazekasboda határában is.
Hegyei, a' Stájerországból
bejöv dobrai hegylánczolatnak ágazatai, három ftömegben feküsznek,
's ezektl elválva, mint elszigetelt hegvek állanak, a' berementi és siklósi
csúcsok. Mind ezen hegysorok többnyire mészképletek vulkános alakulások világos nyomaival; 's tartoznak az átmenetszaki hegyekhez, alkotási
idejükre nézve közép helyet foglalók az els- és harmadkori, vagyis legújabb képletek között. Mint másodkori képlet hegyek, jeleskednek magasságuk és kiterjedésük, nyilt hasadékaik és barlangjaik által, melvlyekben tufa, vagy darázsk és csepegk is találtatik. A' tömöttsége és
különféle szine miatt igen jeles, és szobrászatra alkalmas márványon
kivül, találtatik még sok vöröses kemény homokk, melylyhez kszén
van kapcsolva. Berks ur, a' pécsi bányászati kerület igazgatója, e' kszén
rétegeit, mely lyek Pécstl éjszak-kelet felé Szabolcs, Vasas, Váralja, Máza,
Császta, Szászcár, Kárász és Komló irányában vonulnak el, régóta vizsgálvánnem alaptalanul gyanítja, hogy kiterjedésük igen meszsze elnyúlik anynyira, hogy Tolna, Fejér, Pest, Heves, Szabolcs, Bihar, Arad, Temes,
Torontál megyék mélységében a' homokrétegek alatt szinte nagyobb
kszéntelepek feküsznek. Márgát vagyis csapóföldet továbbá Pées
mellett szappanfóldet, és helyenként kavicsvegykövet is mutat Baranya
uiészkovacsesal kapcsolva, valamint homokot, és tiszta agyagrétegeket.
Egyébiránt a' megye hegyei gyönyör nézetet nyújtanak csaknem minden fell; 's távúiról igen szép alaknak levén, bájoló tájfestmények alapjául szolgálhatnának. E' hegyeket ismét termékeny rónaságok váltiák tel,
melylyek közül legkiterjedtebb az, melyly a' Dráva mentében '2 nifdnyi
szélességben terül el; továbbá, azon szeglet, melylyel a' Duna és Ih-ara
öszszefolyá8a képez csakhogy ennek nagy részét árvizek rongálják. S
rnos folyói közt két hatalmas hajózható folyama van, u. ni. a' Ihina éfl
Dráoa, melylyek, mellékeiken sok posványságol és mocsárt hagynak maguk után. Kisebb folyók a' Karasicta Kapós , Almás, Ókor, Gyöngyös,
Feketééit, éfl a' gyászos emlék Csele, melyly a' mohácsi vérmezn fbh
keresztül. ESzekenkivül ff Mecsekhegyen, de a' többi hegyeken
ssára
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bvölköd forrás buzog, melylyek
kisebb nagyobb folyamokká alakulván, lisztmalmok 's más ipargépek
forgatására felette alkalmasak. Uylyen a' pécsi patak, a' karászi plébániát
átfutó vizecske, melyly mindig elegend vizzel bir, és csak az emiitett
plébániában 11 malmot hajtván több mint 60 helységet lát el liszttel, stb.
Nevezetes tavak nincsenek, de a' Duna és Dráva mentiben lev lápok
közt számos halastó találtatik, melylyek halak, csíkok és rákok bségérl
ismeretesek. A' Mecsekhátán, közel Pécshez van 2 hegyi tó, egyik felette
mélynek mondatik; Orfnél pedig egy nevezetes vizokádó lyuk, 's Abaligcthez közel egy dagadó forrás, melly csak koronként ontja vizét, Abaligeten és Mánfán csepköves barlangok találtatnak, de geognosticai vizsÉghajlata egészen megfelel geogálaton még nem mentek keresztül.
graphiai helyzetének, azaz igen mérsékelt, szelid és kellemes, szép az
emberi életnek 's mint Wimmer mondja: „Baranya, nemcsak Magyarország, hanem bujdosó csillagunk legkellemesb lakhelyei közé tartozik."
Azonban a' légmérséklet nem egyenl; hvösebb az úgynevezett Hegyhát,
melegebb Pécs és. Siklós környéke. Itt mondola, birs, füge, gesztenye és
vad olajfák szabadon tenyésznek a' cseresznye és eper május végével
érik, a' szl augusztusban, és september alkonyán többnyire a' vig szüretnek is vége.
Plasználható földje Baranyának 948,031 magyar hold
(1200QÖ1), melylybl 466,766 h. szántóföld, 96,314 h. kaszáló, 57,128 h.
kert, 231,200 h. erd, 87,120 h. legel.
Különféle terményekben olyly
gazdag, hogy nem csak maga bségben úszik, hanem meszsze vidékeknek
is juttathat feleslegébl. Búza minden részében termesztetik, még pedig
sikerességét illetleg a' bánságival vetélked; rozs kevés, zab és tengeri több,
mert a' parasztok inkább kétszerest vetnek, hajdina a' Somogy gyal határos
vidékeken, de lisztnek nem használják. Burgonyát a' német, kölest a'
siklósi és baranyavári helységek termesztnek fképen. Dohány leginkább
Tolna megye szomszédságában, hol Hidas maga 2000 mázsát állit el évenként. Spárga a' sátoristyei mezkön és Pécs közelében vadon is elég terem, 's
kötése 1 váltógarason kél Pécsett. Gyümölcsben melyly különös édesséségérl, szamatjáról, más éjszaki megyebelitl egyszerre megismerhet,
igen gazdag Baranya, 's még gazdagabb lehetne, ha többen követnék
Vlasics, Gruber , Jankó, Ujváry, Szalay, Pápay, igazi néplelkészek
és Siskovics uraság jó példáját, kik mindent elkövettek a' gyümölcstermesztés nemesitése- és gyarapítására. így Gödrén, Siskovics birtokán,
10,000 forintot vesznek be évenkint gyümölcsbl szorgalmas német lakosai.
Pécsett az szi baraczkok érdemlenek kitüntetést, melylyek nagyok (16
lat) és jók is szoktak lenni. Gesztenye legalább is 3000 posonyi mér
terein Pécsváradon, Várkonyban , Varasdon és Pécsett. A' nyári gesztenyének mérje 6, a' télié 8 v. forinton kél. Hoszszuhetényhen van egy
gesztenyefa, mellynek átmérje 2 öl, területe 20 öl, s közönséges évben
lOmér termést ad. Dió is bven terem a' Mecsek oldalain, szilvát pedig
a' Dráva mentében egész erdkkel láthatni. Különös méltánylással említhetjük még a' legjobb epert (fraga,) melyly olyly bséggel terem a'
Mecseken, hogy Pécsett itczéje egy váltó garasért szokott kelni; továbbá
nagy bséggel terem a' Mecseken a' vörös, vagyis török mogyoró. Görög és
sárga dinynye sok, valamint cseresznye is, melyly közt hires az úgynevezett
talán, igen tiszta és egészséges vizzel
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tudatik.

a* pellérdi.

Ez, szinre nézve

Hogy Baranya bornak

hazája, közönségesen
A' fejérek közt legjelesbek a'

fejér és vörös.

szilcási, pécsi, helyesfai, usz-oyi, hidori, szilágyi, versendi, karancsi,
berkezdi, pellérdi, és a' pécsi káptalannak szentmiklósi bora, melyly
közel Pécshez tokaji veszszkön terem. A' vörös borok közt a' villányit
is ismeri. Van
lillányhim urodalmi pincze mellyben 8 ezer
legczélszerübben kezeltetik. Többnyire palaczkokban árulják e'
nemes nedvet, 's Mohácsra szállíttatván, innen a'Dunán Pestre, Bécsbe,
st Brasiliábaiselhordatik. Egyébiránt villányi név alatt jön a' szomszéd,

a'

külföld

akó

,

a'

fekv, magas és árnyékával a' villányit mintegy eltakaró harsányt
hegy termése is, és szinte jó vörös borok a' ijij ttdi, siklósi ráczpetrei,
palkonya/, kóresdi. báni, bodolyai, sepsi, ki. Á" szlmivelést leginkább
elélnek

.

a pécsiek értik, és több slavoniai uraság innen vitet magának szlmunkásokat. A' honi szlfajokon kivül ujabb idkben a' rajnamelléki
rizlinggel is szerencsés próbát tettek, különösen néhai Károly fherezeg
villányi szlejében
's
az ebbl szrt bor palaczkonként egy peng
forintért is adatik.
Erdeje elég, 's
fanemek a' cser, tölgy, bikk,
gyertyán, szil, egér, nyár, jegenye, ihar, a' Mecsek több helyein fenybokor, mely Ívbl igen tartós szlkarók készülnek. - Czimeres szarvasmarhát nem igen nevel a' baranyai nép legjobb van még a' Duna és
Dráva menteben. A' németek ökröket épen ritkán tartanak, hanem lovakat, minden nagyobb helység maga költségén tartván csdöroket. Szederkény, Lorászhetény Sz,ajk Nyarad, Boly, Kéméné BabarczLak,
Geresd legjelesebb parasztlovakat tenyésztenek. A' rácz, ha szabad neki,
tej végett kecskét tart, 'sván falu, hol százanként találtatik a' kecske.
A' nemes juhtenyésztést az uradalmak nagyban zik, a' ráczok pedig
goromba nagy gyapjas magyar juhokat tartanak. A' sertéstenyésztés a'
drávamelléki népnek f jövedelmét teszi, és a' cseres, tölgyes, bikkes
erdk, a' sok kukoricza és posvánvság nagvon elrnozditja azt. Mohácson,
Yaiszlon híres sertesvasarok tartatnak. Ellenben selyembogár-tenyésztésre, melylyre az éghajlat olyly alkalmas, nehezen veti fejét a' baranyai
ember. Siklóson a' megye 1842
1845 mintegy öt mázsa selymet nyert.
Pécsett 20,798 szederfa van és egy selyem tenyészt társulat, melyly intézetét bérbe adta valamint a' mohács-pécsi selyemtenyészt társaság
is
hamar feloszlott.
Szarvas, z, dámvad szabadon tényeszik a'
keskendi, berementi, rasz-ari. és néha a' pécsi erdségben. Vad madarak
közt leginkább a' fenyvesek érdemiének említést, melylyek télen at
seregesen tanyáznak a' rarasdi bodai. laki (/ercsdt határokon; a dunaés drávamelléki posványságok
pedig tomvék minden Paju \izimadarakkal. Dárda körül hattyúk is tahiitatnak, és Somogy szelén a' ritka fekete harkály.
Duna és Dráva, de még inkább ezeknek lapjai között
találtató számos halastó anynvira bvelkedik halak-, csikók- 68 rákokkal, hogy ezekbl nemcsak Kaposvár, Canisa, hanem Pest és Bécs is
kap. .V Duna halai közt legnevezetesebb a' viza. 's vizahalászatról bires
helyek
Mohács, Halina, Hrlh/a, Dtiroc/., l.nslm, Hsép. Wakl'ajok R
legkedvesebbek a' Dráva úgynevezett krákjai. Végre nem hagyhatjuk
emlités nélkül a' hólyaghúzó körösbogarat molylj Spanyol- 'a Frani
országokból mint vándor jön ide,'e leginkább »' pócsváradi erdkben
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tanyázik, fleg a' bodzafát szeretvén. Jókor reggel kimennek az emberek,
lepedt teritnek a' fa alá könynyen lerázzák a' harmattól még nedves,
Ásvágyógyerej állatkákat és megszárítván a' patikákban eladják.
ny ak országa oól e' megye megbecsülhetlen kincse a' kimerithetlen bségü kszén els helyet érdemel. 1807ben csak Vasason, Pécsett, és a'
,

—

,

1840-ben már
püspök jószágaiban mveltettek kszénbányák
Eddigelé
ásatott.
kszén
mázsa
pedig
1848-ban
közel
200,000
99,386;
pécsi

;

legjobb kszénnek tartaték a' szabolcsi és vasast; az elsbl a' pécsi
vasgyártársulat igen hatalmas koaksot kezde égetni, szándékozván ezt
kereskedés végett nagyban is megkezdeni. A' kszén után els helyet
foglal a' 3 fhegylánczban nagy bséggel találtató márvány. Pécs határában eddig ötféle ásatott, Berementen 2, Bükösdön 4, Siklóson 2, Tótfaluban 8, Trinitáson 4, Ketényben 4, stb. Bükösdón, Szászváron és Váralján

zöldmárvány vagyis kigyók, kigyla nyomaira is akadt Berks ur.
a'
Mészégetésre leginkább a' márvány használtatik. Pécsett palak van irótáblákra és házfödözetre alkalmazható Homokk Pusztafalun Pécsváradon, Pécsett, Szabolcson ; Kvágószllsön jó malomköveket készitenek,
,

melylyekbl legalább

is

50()at visznek ki a'

:

,

megyébl

évenkint.

Köször

fenkovek leginkább Szlsön készittetnek st a' pécsi határban
találtató kbl is sokkal jobb fenkovek válnának, mint milylyenek
Stájerországból hozatnak. Épületk sok és olcsó; kénköves érez Vasason,

és

;

tzk

Szabaron, szappanföld Pécsett; ugyanitt fazekasok számára a'
legfinomobb agyag szép fehér edénynek való agyag Bükösdón. Végre
ásvány- és gyógyvizekben sem szkölködik Baranya. A' siklósi hegyláncztól délre es rónaságon 3 meleg kénköves forrás buzog, igen csekély
távolságra egymástól, u. m. a' tapolczai, siklósi, és harkányi, melyly
utolsó legnevezetesebb. Ennek melegsége a' forrásnál 47 foknyi. Alkatrészei: szénsavas mészag, keserag, vasag, szikag, sósavas szikag, kevés
kénsavas szikag, iblany, kovaföld, gyanta, hamag, nyers timsó és villó.
(

;

Hamuszin

—

nagy hatású. Evenként 800 1000 vendég látogatja
különösen a' br és vérrendszer, kivált az altesté, a' nyirok
és mirigy rendszer, a' köszvény és csuz tapasztalják foganatját. Környéke
Hetényben
felette regényes, 's a' harsányi hegyekre kilátása bájoló.
melyly ben még a' beleeresztett rákok is megkövülnek
olyly forrás van
ugyan illy forrás találtatik a' pécsi úgynevezett Mélyvölgyben. A' pölöskei
határban szinte van jeles ásványos vizforrás, melyly eddigelé vegytani
Népessége Baranyának 251,552 lélek, kik
vizsgálat alá nem vétetett.
laknak 1 szabad királyi városban Pécsett, 13 mezvárosban, 341 faluban
majorságban. Legszámosabbak a' magyarok 374 helyen
's 40 pusztán és
132,480; a' németek 278 helyen 76,834; horvát 32 helyen 26,462; szerb 45
helyen 14,538; zsidó csak 1238. Vallást illetleg legtöbben vannak római
katholikusok 174,579 számmal, 's helyben Pécsett püspökjük 's káptalanjuk is van; ezután jnek a reformátusok 53,248 lélek, 80 anyaegyházban; nemegyesült óhitek 14,538, 28 parochiában ágostaiak 7949-en 2
anya és 15 fiókegyházban; zsidó 1238, 4 synagógában, f rabbijuk Pécsett
tartózkodik. A németek többnyire katholikusok, kevesebben ágostaiak
a' reformátusok mind magyarok, de katholikusok mégis számosabban
vannak a' horvátok mind katholikusok, valamint a' szerbek mindnyájan

e'

fördt
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nemegyesült óhitek.
Baranya népének l foglalatossága a' föld- és
szlmüvelés. Az elsben, valamint a' mezgazdaság minden ágában, els
helyen Albert fherczeg bélyei uradalma áll, melyly legnagyobb részt,
Elsner bizonysága szerint is a' legszebb angolkerthez hasonló. A' többi
nagy uradalmakban szinte utánoztatok a' jó példa; de a' közönséges földmvesek közöl csupán a' németeket emelhetjük ki dicsérleg. Hanem a' mipar és kereskedés gyülpontja Pécs
hol 859 kézmves
és több gyár találtatik. Számos mesterember van még Nádasdon (252)
melyly pedig csak falu. Pécsett híres pokróezokat készítenek. Német
tahikban sok a' takács, de azért finomabb vászon Csehországból hozatik.
Papirosmalom csak egy van Pécsett, melyly 4 5000 rizmát készit. Gzmves pálinkafz-házak vannak Villányban , Berementen Pécsett,
Pellérden
stb., de a' villányi legnevezetesebb 's 5000 mázsa burgonyát
,
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használ

fél;

rozsólis- és eczetgyár Pécsett.

Az erdk

szélein

fekv magyar

német helységekben csaknem minden parasztgazda kádár, kerékgyártó
vagy más famives ezenkívül a' németek faczipk csinálásával is foglalatoskodnak. Olajüt malom igen sok van. Ncidasd, Vaszar igen sok
konyhaedényt, Pécs, Mohács, Szék, Bükösd fejéredényeket, Pécs kapós

és

;

f

kályhákat készit; Hertelenden pedig a' korsókészités a'
foglalatosde nem nagy hasznukra a' lakosoknak. Brkészítményekbl Pécs
állit ellegjobbakat. De legnagyobb gyárvállalata Baranyának a' csetnekpécsi vasgyártársulat, melyly 200,000 peng forintnyi részvényeken
alakult
's két
gzmozgonynyal dolgozván nyers anyagját Görnörbl
hozatja. Még fiatal intézet, de idvel 40,000 mázsa vasat akar feldolgozni.
Kereskedése Baranyának, 2 hajózható folyó közt feküdvén a' természetnek csaknem minden ajándékaival megáldva, jó országutjai mellett, elég
élénk. A' stájerek talpakkal, csajkákkal a' Dráván leereszkedvén és a'
pali révnél 's Eszéknél megállapodván, fenyfa - szálakat
deszkákat,
léczeket zsindelyt, vasat, vasmiveket gréczi almát 's némelylykor hordókban káposztát hoznak. A' falukbani kereskedelmet zsidókon kivülaz úgynevezett vásznas tótok, kosarasok, és krániezok zik különben fkereskedhelye a' megyének Pécs,'s utána Mohács. Hajókon kivül a' magyar fii \ arosok szállítják az árukat. Nekik Bécs, Posony, Szabadka, Temesvár, Pétervárad Zágráb, Grécz stb., csekély ut. Pesten otthonosak. Hanem a'
német és rácz, fuvarozással nem foglalkozik. Hires gabonavásárok tartatnak Pécsett és Mohácson
sertésvásár Vuiszlón. Országutjai Magyarországban a' jobbak közé tartoznak *8 mintegy 1<> mfdnyi téren kö\;m
vekkel kirakvák. Mi a' tanodákat illeti, a' r. katholiknsoknál
egy lyceum Pécsett 14 tanárral, ugyanitt nagyobb gymnasium, rajzegy kereskedi tanoda,
os zene-iskola, továbbá mesterképzo intézel
's
melylyben vasárnaponként 30 40 kereskeddnövemlék nyer oktatást A.
52-ik magyar gyalogezrednek szinte Pécsett volt nevelintézete. Mohácson
van egy kath. kisebb gymnasium, 's altaljában van Baranyában 221 kath.
71 reform, elemi tanoda
iskola 271
tanítóval és L5,493 tanitványnyal
3939 tanulóval, 1!> ágostai iskola L203 növendékkel, ós 28 óhitu tanoda
667 tanulóval. Eszekbl kitnik, hogy a' népnevelés aránylag a' szerbekközöl a' legszegényebb is tart
nél áll legcsekélyebb lábon. A' zsidók
básitanitót, de a' tanítványok számát megtudni lehetien; mert a' förabbi
fejér
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vallomása szerint a' megyében lakó 250 családot tev zsidóságnak nem voltak könyvei melylyekben szülötteik halottaik, vagy házasultaik stb.
följegyeztetnének.
Egész-jobbágytelek volt itt 1848-ban 11,989,
melylyekhez az 1828-ki országos öszszeirás szerint 641,394 hold szántóföld, rét és szl tartozott. Ezenkivül Pécs határa 15916 hold 1200J
ölével , melylybl a' szl 1745 holdat tesz.
A' töröknek itteni uralma
eltt számos volt Baranyában a' nemesség.Régi okleveleink emlitést tesznek
a' kisaszszonyfai, dinynyeberki és egyéb köznemesekrl, kik azonban most
,

,

—

,

—

mindnyájan nemnemes földmvesek. Utóbb a' nemesség száma 3405 fre
szavazó 1846-ban 738 találtatott 's ezek nagyobbára
Szabad-Sz. Király mezvárosban laktak. Vérhatalommal 6 uradalom birt.
Ezek közül Albert fherczeg birja a' roppant bélyeit, melyly 15
mérföldet foglal el és 32,000 lakosnál többet számlál. A' szép dárdai uradalmat, melylyben 17,000 lélek lakik, Schaumbvrg-Lippe uralkodó herczeg
vévé meg gróf Eszterházy Kázmértól 2 milliom 30 ezer p. forintért.
Gróf Batthyány Kázmér e' megyének utolsó fispánja után jelenleg az
álladalomé a' siklósi gróf Batthyány Gusztávé az iiszögi, mind a' kett
együtt 46,000 lakossal. Herczeg Esterházy baranyai birtokában 18,000
a' lélekszám. A' pécsváradi uradalom a' pesti egyetemé, 24,000 népességgel. A religyiói kincstár birja a' mágócsi és vaiszlói uradalmakat 9000
mentj, kik közt

,

Q

—

,

A' többi nevezetesebb birtokosok: a' pécsi püspök, káptalan,
k. kamara, aztán Bésán, Czindery, Czirer,
Festetics, Gál, b. Gervay, Hrabovszky, Jeszenszky, Kardos, Majláth,
Mihalovics, Nunkovics, Perczel, b. Puchner, Répás, Sauska, Siskovics,
Skerlecz, Scitovszky sat.
Magyarország legújabb rendeztetése szerint
Baranya vármegye a' tolnai polgári, 's a' soproni katonai kerülethez tartozik. A' tolnai polgári kerületet képezik Tolna, Baranya, Somogy vármegyék; a' soproni katonai kerületet a' régi dunántúli kerület, melylynek
f kerületi törvényszéke szinte Sopronban székel.
F. E.
Baratinsky (Ábrahám) orosz költ, Puschkin barátja, 's iskolájának
követje, szül. e' század elején. König oroszországi irodalmi képeiben irja
róla, hogy a' pétervári apródok közt nevekedett, de onnét pajzán csinyai
miatt eltávolítatott, 's az rseregbe soroztatott, pajzánkodását azonban
ott is folytatván egy finnlandi ezredhez küldetett 's ezen kényszeritett
szolgálatban 8 évig maradt. Csak Miklós czár trónralépése után volt neki
szabad elhagyni szolgálatát, 's ekkor megházasodván magánéletbe vonult.
Finnlandi szomorú élete 's kényszeritett szolgálata mély benyomást tett
költi kedélyére, lelkülete komoly és búsongó lett. Költeményei is e' szint
viselik. Els költeménye ,,Eda" czimü költi beszély
finn modorban 's
szellemben tartva. Több lyrai költeményt irt miket részint Puschkinnal
társaságban adott ki. Késbbi müveiben finom analyticus tehetség, mély
szemlélet 's az emberi léleknek azon részletes apróságokig men rajza,
és szinte azon jeles és dús nyelv mutatkozik
melyly a' franczia Balzacnál 's ezért müveit magas körökben igen kedvelt. Öszszes régibb költeményei 2 kötetben 1837-ben jelentek meg.
h.
Barbé-Marbois (Ferencz) marquis, franczia pair, a' feliratok akadémiájának tagja, 's számvev udvar tiszteletbeli elnöke, megh. 1837. mint
a' legöregebb franczia státusférfi, ki 67 évig állott nyilvános hivatalban, 's

lélekkel.

ftemplom, papnevelintézet,

—

—
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,

,

,

,

,
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Napóleon császár,

a' dlrectorium és consulatus 's Lajos Fülöp alatt a* legfontosabb státushivatalokat viselte. Született polgári szüléktl Metzben
1745 magány tanítóvá lett Castries herczeg házában, ki szép tehetségeit
észrevevén, a' kül-diplomatiánál állomásra segítette. 1796-tól fogva titoknok lett a' regensburgi 's drezdai követségnél, azután ügy visel a' szász
választó fejedelemnél, 's késbb Bajorhonban. 1778
1780-ig parlamenti
tanácsnok volt Metzben 1780-ban a' kormány, mint követet 's ügynököt
küldé az egyesült éjszakamerikai státusok congressusára, azon meghagyással, hogy ott az új franczia követséget rendezze. Itt nül vévé 1784ben Moore Pensylvania kormányzójának leányát 1785-ben XVI. Lajos
St. Domingo gyarmat fparancsnokává nevezte ki, 1790-ben viszszatérvén Francziaországba, 1791-ben mint franczia követ küldetett a' német
;

—

;

;

,

országgylésre Regensburgba

,

azon meghagyással, hogy Bécsbe

is

men-

jen Noaillessel II. Leopold császár tervét kikémleni. A' national-convent uralkodása alatt lemondott hivataláról 's Metzbe viszszavonult és
jóllehet soha ki nem vándorlóit mégis kivándorlás miatt bebörtönöztetett,
nem sokára azonban viszszanyeré szabadságát, st 1795. a'metzi polgárságtól mair-ré, a' rroseli departamenttl pedig az öregek tanácsa tagjává
,

,

,

választatott.

1797-ben azonban

De

itélet nélkül

Cayenne-

és

Synnamariba

számkivetésben sem maradt munkásság nélkül önkéntesen ellátá a' tengerészeti titoknok hivatalát. Az alkotmánv megbukása
1799-ben viszszahivá; Lebrun consul által Napóleonnal közelebbrl megismerkedvén, ez
1800-ban státustanácsnokká 's kincstári ministerré
emelé, 's a' becsület legio különböz fokú jeleivel diszesité. Ezután Napóleon megbizásából az egyesült éjszakamerikai státusokkal való alkudozást vezette Louisiana gyarmat átadatása ügyében melylyért Napóleon 50 millió frankot kért, B. azonban 80 milliót hozott. Midn 1805-ben
az Ausztria- 's Oroszország elleni hadjárat a' franczia státushitelt egy
pillanatra megrendité 's Napóleon az erre vonatkozó figyelmeztetést nem
szívesen vévé B. beadá lemondását, Molliét ajánlván maga helyébe, kit
Napóleon azonnal kincstári ministerré nevezett. B. ellenben 1807. a' számmegersiviv udvar els elnöke lett, melly hivatalában a' restauratio
tette, 's pairségre emelte. 1813-ban tanácsnok 'a azon bizottság tagjává
lett, meÜy a' szövetségesek kivánatait vizsgálta. 1815-ben néhány hónapig
az igazságügyi tárczát viselé, késbben a' nyilvános oktatásra, kórházakra
's börtönökre felügyel tanács tagjává ln. 1830-ban a' pairség azon els
tagai közé tartozott, kik a' nép által választott dynastiához csatlakoztak.
88 éves korában, testének növeked ertlensége kényszerité öt hivatalától
viszszalépni, kérelme azonban csak april 4-kénl834. teljesítetett; miután
Bartke Bódog (1. ott) követjévé neveztetett ki; 's a' számvivi udvar elaó
tiszteletbeli elnökének czimévcl vonult viszsza csendes magányába, a' királytól saját arczképévei ajándékoztatva meg-, tisztelete jeléül. Bokros foglalatosságai mellett B. mint iró is lépett fel. Több ezikket irt a' pénzügy
ezeken kivül „Louisiana törtenetet" '* »' „!«»
és státusgazdászatról
ütöttek naplóját" (1829.). A' legnagyobb emberek, Washington, Adams,
B.
Je/ferson valának barátai. Megholt 92 éves korában.
Barbior (Auguszt). Szül. Parisban L810-ben. Vagyonából függetlenül
gunj
és hivatal nélkül él. A' júliusi forradalom után 9 évvel néhány

számzetett.

a'

;

t

,

,

,

,

t

;
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korunk átalános romlása és erkölcsi ernyedtsége ellen, ln ismecsakhamar híressé. Sájátképen az egyetlen költ ki egyenesen a' franczia júliusi forradalomból kelt ki. Mint a' franczia nemzet, csak
az ordonnanceokra várt hogy rég forralt boszujának kitörést engedett
legyen: hasonlóan ez uj Archilous múzsája is ugyanazon alkalmat ragadta meg, hogy az utczára kiálljon és az elmenket megcsúfolja. Legelsbben megjelent tle „La curée" a' Revue de Parisban 1834-ben. Itt B.
a' cselszövket ostorozza, kik, a' három nap alatt láthatlanok
azután ki
lévén víva a' gyzelem, elszállottak, mint varjak, melylyek dögöt érzenek.
Ezt követte „L'idol ," igen haragos költemény Napóleon ellen;
ezután
jött „la popularité" erre következett egy egész gyjtemény, „Jambes"
czim alatt 1832-ben. Ezt Förster németre is áttette e'czim alatt „Geiszelhiebe für die grosse Nation" Quedlinburgban, 1832-ben.
Bármi szépek
voltak e' gúnyversek, miknek elpéldája Francziaországban nincsen: tartalmuk miatt még is sokféle kifogás alá jutottak. Leginkább túlzással vádoltatnak 's ebben viszonyos igazság van. B. a' szépnek és megengedettnek határait meszsze elhagyta 's ers szavai nem igényelhetik hoo-y költi szempontból tessenek. A' dologban azonban B.-nak igaza lehet. Ki a'
mostani világból többet látott, mint menynyit egy leánynöveldében el
lehet mondani
annak B. nyilatkozásait a' színházi eladások alávalósáirata által

retessé és

,

,

,

,

—

;

—

,

,

:

nagyvárosiak erkölcsérl, a' mhelyek és inasszobák népességérl igazaknak kell találnia mint
jegyzkönyvet a' miért is nem kell
elszörnyülködni, ha a' mtéteznek (operateurnek) keze a' sebtl melylyet mef metszett befekélyeztetett. Versei méreggel befent éles tövisek,
bár nyelvre simák és correctek. O több is kevesebb is a' költnél. Neki a'
mvészet csak szolgálója versei pamphletek jó vagy rósz ügyben az
aesthetíkai tekintetben, mindegy. Ujabb gyjteményei: „// Pianto" 1833ról;
„Lazare" 1837-rl, amaz Olaszországon, ez az angol népen sajnálkodva, és ismét „Nouvelles satires 1840-ben, 's „Chants politiques et
religieux" egészben
némileg szelídebb hangon irvák ugyan; de méo-ís
nagyon azon téren vannak melylyen a' költ a' ,, Jambes"-hen mozgott,
's így a' költnek jövendjérl vagy arról
hogy B. igazán költ-e, még
tiszta ítéletet mondani nem engednek.
Cs. F.
Bardaji y Azara (Don Eusebiode) spanyol minister-elnök 1837-ben.
Sz. 1765-ben Hueteben
Cuenca tartományban, hol családja jószágokat
bír. Ama' híres, mértelme által is kitn Azarai lovag, a' ki Parisban és
Rómában spanyol követ volt, és korának statusügyeiben nagy részt vet%
nagybátyja vala 's ez elhatározta
hogy jó korán a' diplomatái pályára
lépjen.
Alkalmaztatva a' madridi statascancellariában, azon álladalmi
átváltozásoknál miket a' francziák beütése és IV. Károlynak thrónról
lemondása 1 808-ban okoztak osztályfnökségig emelkedett. Bayonneba
küldetvén
volt szerkesztje a' hire3 statusiratoknak
mik a' bayonnei
értekezésekre anynyi világot vetnek. Bayonneból viszszatérte után hozzácsatlakozott az aranjuezi központi juntához és ezt Sevillába is követte.
Innen Bécsbe küldetett, hogy ott az Austria és Franczíaország közti
háború kiütésénél Spanyolország javára hasson. De miután az 1809-ki
hadjárat Austriára olyly szomorúan ütött ki, innen haza ment. Mikor
Cadixbe megérkezett, a' központi junta már föloszlott, 's az els regensség,
gáról,

a'
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Castanos tábornok elnöksége

—

alatt, megalakította

magát. Ez B-t külügyi

ministerré nevezte ki
's mint ilylyen, az
angol követ, sir Henry
H't'llesleyxel egyetértve, kiválúlag ellene szegült az orleansi berezeg kivánatának, kiPalermóból Cadixbe hajózott és spanyol szolgálatba akart lépni.
B. nemcsak azt eszközlötte ki, hogy Orleansel nem fogadtatott, hanem
kivitte azt is , hogy eltiltatott partra szállnia. Az angol követ befolyása
mellett küldetett el Lissabonba , és midn a' háború Franczia- és Oroszországok között 1812-ben kiütött, spanyol követül Pétervárra. Itt sikerült
ügyességének a' welirki-lurhi szerzdést megkötni , melylyszerint Orosz;

—

ország

—

spanyol regensséget és az 1812-ki alkotmányt elismerte.
Ferdinánd király ismét viszszalépett thrónjára 's a' korlátlan
hatalmat viszszaállitotta
B. jószágaira vonult. Azonban 1816-ban a'
király turini követté nevezte ki. De
mivel itt az 1821-ki fölkelés egyik
fbb okozójának tartatott, ama fölkelés rövid tartása után Turinban
többé meg nem maradhatott, hanem kormánya által Parisba küldetett.
Ott alkalma volt az orleansi herczeggel, ki akkor egy az udvar ellen
irányzott ellenzéket gyjtött maga körül
a' cadixi események iránt
kibékélni.
1822-ben rövid ideig igazgatta a külügvi ministerium
ügyeit, aztán, az alkotmánynak másodszori bukásával megint jószágaira
vonult. Midn 1834-ben az Estatuto Reál folytában a' cortesek ismét
egybehivattak a' királyné B-t a' frendek közé nevezte ki egyszersmind
a' királyi tanács külügyi osztálya elnökévé.
Midn 1836-ban az
alkotmány isméti viszszaállitása után e' testület föloszlott B. a' Calatrava
ministerium ellenzihez csatlakozott, és midn ez a' hadsereg akaratára
megbukott a' királyné által els statustitkárrá neveztetett. Mint ilylyen
1837-ben a' ministerium élére állván ezt olyly férfiakból alakította kik
a'

Midn

,

,

,

—

,

'

,

,

,

—

:

,

,

,

közöl csaknem egyet sem ismert, még csak külsejében sem. Kineveztetése
leginkább a' franczia követ ajánlatára történt, ki benne ;azon férfit hitte
feltalálni, ki a' királyné akaratához hajlékonyan simuland és Luchana
gróffal

egyértleg

a' bel- 's külpolitika mérsékleti rendszeréhez viszszalépéseket megteendi. A' cortesek tetemes nehézségeket nem
tettek a' ministeriumnak
minthogy benne a' szabadelvek, st az exaltáltak is képviselve voltak férfiak által, min San Miguel és Pita Pitarro.
Azonban elre volt látható, hogy B. nem azon férfi, kinek sikerülhetne
a' kérdést, mikint kelljen a' belháborut befejezni, jobban megoldani, mint

vezet els

,

—

eldeinek. A' külügyi politikában B. határozottan Francziaországhoz
követ cathegoricus kérdései ell kitérni igyekezett. Midn sept. 12-én a' követel serege Madrid eltt megjelent
a'
ministerium hevesen támadtatott meg 's mindinkább világosban tnt ki,
hogy benne magában is szakadás volt. Egyik oldalon állott B. és a' pénzügyminister Pita Pitarro ; a' másikon San Miguel, Salvato és Gon*ah*
Alonso. A' corteseknek fontos vitáinál Pizarronak pénzügyi szabályai
fölött, a' 3. utóbbi elhagyá ezt, 's így személyes ellenségei kivítták,
hogy a' cortesek többsége egy rendeletét, meh l\ nek erejénél fogva különféle, eldétl kiállított váltóknak kifizetését fölfüggesztette, sept B
alkotmány-ellenesnek nyilatkoztatta.
Ez a' ministerium foloszlásáhoa
vezetett, mivel a' finanozminister a' cortesek határozata miatt vissssalépni
kényszerüli a' királyné pedig a' többiekel elbocsátotta, mivel n'föltbgoU

hajlott, ellenben az angol

,

,

Bancz György.
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rendszernek csak akadályai voltak. Egyedül B. távol attól
elhagyja, elhatározta magát csak olyly férfiakat gyjteni

,

hogy

állását

maga körébe,
kiknek teljes alárendezkedésérl meg lehete gyzdve. Azonban ez tüstént
nem sikerült neki és több napig ministerek nélkül volt az álladalom.
oct. 6-ára mégis öszszeszerkezett egy ministeriumot de olyly
Végül
elhatározott semmiségüt hogy a" mint a' ministerek egyike a' cortesekben
szót ejtett ki, azonnal általános nevetés követte. B. is óvakodott száját
fölnyitni és csak a' cortes utolsó napján, nov. 4-én kényszerségbl
távozott el e' szabályától, midn a' fóloszlatási kir. parancsot személyesen
olvasta föl, reszket hangon. A' közelebbi cortesekhez saját születési
senatorságra, melylyben a' királyné
tartománya Cuenca ajánlotta
által meg is ersittetett. A' többi senatorok választása természetesen az
,

,

,

t

általa a' koronának adott tanács szerint történt. A' trónbeszéd, melylyel
munkája gyanánt tekintnov. 19-én az uj cortesek megnyittattak, az
het. Ez uj gylésen azonban csakhamar ers ellenzék keletkezett a'
fónálló ministerium hitványsága ellen. De B. jobban tetszett önmagának
mind a' mellett,
a' hatalomban, semhogy önkint viszszavonult volna
midn Toreno és Cordova Parisból Madridba érkeztek a' viharnak többé
ellen nem állhatott. A' királyné meggyzdött a' szükségrl, hogy valamelyly elhatározó lépést tegyen 's igy B-nek dec. 17-én 1837-ben alá
melylynél fogva gr.
falta ministerelnökké
kellé írnia a' rendeletet
viszszalépése eltt még sok
neveztetett. Politikai végrendeletében
hivatalt és rendet osztott ki baráti között, nevezetesen fiját kinevezte
;

,

,

,

—

Ezentúl távolt maradt a'
külügyministeriumban osztályfnökké.
Cs. F.
's meghalt mezei jószágán 1844-ben.
Baricz György, m. akad. ltag, szül. 1779. oct. 28. Nagy-Enyeden,
hol atyja ref. prédikátor volt. Szülvái'osában végezvén a' philosophiai,
theol. és törvénytud. tanulmányokat, Bécsben a' cs. mérnök akadémiába
vétetett fel. Öt esztendei tanfolyam után, János f hg. 1805-ben a' hadi
mérnöki testbe kadétnak befogadta, 1807. pedig ugyanott fhadnagy gyá nevezte ki. E' testületnél aztán rangról rangra emelkedve, 1839-bcn

a'

—

politikai csatatértl

már

alezredessé neveztetett. írói pályáját Tacitus fordításával kezdette

Cornelius Tacitus
meg, melylyet 1822-ben inditott el ilyly czimmel
munkái. Ford. Baricz György cs. kir. ingenieur -kapitány. Bécs , 1822-en
8 r. 1823-ban a' M. Kurírban jelent meg tle egy értekezés, els e' nemben nálunk, a' Dunán Pest és Buda között építend, lánczon függ, állandó hídról, melylyet az Ephem. Posonienses diákra fordított. A' halál
F. S.
dec. 27-kén 1840 érte utói Zárában, élte 61-ik évében.
Baromorvosi tudomány, (Állatgyógytan Baromgyógy-tudomány),
azon ismeretek öszszegét foglalja magában, melylyek által képesek vagyunk
hasznos házi állatainkat czélainkra fölnevelni, megtartani, nyavalyáktól
oltalmazni, vagy ha kóros változat adná magát el, azt megismerni, a'
többitl megkülönböztetni, 's eltávoztatni vagyis gyógyitni. Innen látható
az állatgyógytan nagy fontossága ugy az egész álladalom, mint annak
egyes polgáraira nézve is. E' nézet méltánylásának következménye, hogy
az állatgyógytan és segédtanai legújabb idben olyly gyors haladást
ágazatainak literaturája
's részletes
tettek, 's fleg gyakorlati részének
olyly dús, hogy azt itt csak vázlatban adhatjuk. Az állatgyógytan elke-2
ljj k. ísm. Tár. 1. ht.
:

—

,

,
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segédtudományai közé tartoznak mindenek felett a' természettudományok, 's azoknak egyes részei. Az ásványtan anynyiból nagy fontosságú a' barmászra nézve, mivel az ásványok közvetlenül befolynak
a' Légre, a' föld felületére 's fleg a' vizre, melylv az állatoknak italul szolvollstangál. E' részben leginkább ajánlható kézi könyv: „lireithaupt
diges Ha ml bucii Jer Mineralogie" (Drezda és Lipcse 1841). Még fontosabb a' növénytan, különösen annak gazdászati, orvosi alkalmazott ágai;
az elméleti növénytan mélyebb tanulmánya igen meszszire vezetne. Itt
„Dittweiler: Lehrbuch der Botais találunk jeles munkákra, nevezetesen
und
die
Landicirthe
betreffenden Lehranst altén.
Thierárzte
,
nik fiir
(Stuttgart lütö); „Láng elhal Lehrbuch der landicirthschaftlichen Pflansziléi és

:

:

,

:

Jena, 1847). Az állattan elkerülhetbaromorvoslásnak; a' legújabb állatlen elkészít
tani munkákon kivül, ide vonatkozólag megemlítend: „Weisz Grundrisz
der Veterinür-Zoologie von Grognier. (Stuttgart, 1845). A' természettan
(physica) körébl ide vágó munka : „Buehmüller: Anfangsgründe der Naturiehre fiir amgehende Thierárzte und Oekonomen."(2. kiad. Bécs 1842.).
melylv a' barmásznak nemMindezek fölött azonban a' vegytan áll
vezére.
gyakorlati
pályáján is
hanem
tanulmányaiban,
elméleti
csak
A' legújabb vegytani munkák közöl ide tartozó ujabban „Buehmüller
Handbuch der Chemie fúr angehende Thierarz-te und Landivirthe. (1 rézm.
Bécs 1836.); Erdmann Lehrbuch der Chemie und Pharmacologie fiir
Hering
die thierarztlichen ArzAerzte und Thierárzte. (Berlin 1841)
neymittel. (Stuttgart 1847). Az állatgyógytan fágainak legújabb literaturája olyly gazdag, hogy az ide tartozó munkáknak csak legjelesebbjeit
említhetjük Az elméleti tanok közöl az állatboneztanban kitnk: „Brúnót anatomische Studien des Pferdes'-. (Karlsruhe 1848); „Gurlt Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haussdugethiere" (3. kiad. Berlin
1844). Ugyanattól „anatomische Abbildungen.-' (2. kiad. Berlin, 1844.
Handbuch der Anatomie der Haus„Leyh
pótlékfüzet. Berlin 1848)
sdugethiere. Mii besonderer Berüchsichtiguny des Pferdes." ^200 fametsz.
Traité complct de /' anatomie des
Stuttgart 1849) „Biquet et Lavocai
Paris
part.
1S48); Schwab : Lehrbuch der Anatoanimaux domestiques (7
mie der Haussdugethiere. (3. kiad. Stuttgart 1839). Az élettan (phvsioTraité de V anatomie rétérinaire, ou h/sloire abreloo-ia) körébl: Girard
qée de V anatomie ét de la physiologie des príndpaux animaux domestiques" (4 edit. Par, 1841); Gurlt Lehrbuch der rcrgleichendcn Physioloqie der Haussa nyel fiiere. (2. kiad. Berlin 1848). Az átalános kortan (pa„Buehmüller allgemeine Palho/oyie und Therapie der
thologia) köréitl
flaustliiere (Bécs 1840); „Delafond : Traité de Pathologie et de la terapeuliqnes ycncrales rétérinaires. (Tar. 1838.); Fuchs: Handbuch der allyemeinen Pathologie der Haussauyethicre (Berlin L843); \ix Lehrbuch der
tillíjcmcincn l'atholoyie fiir Tliierarzle. Lipcse 1840) A kórboneztan (:m:iLehrbuch der pathologituinia pathologica) körébl nevezetesek: „Gurlt
sehen Anatomie der llttiissauqctliirrc' (2 vés/., ábrákkal. Berlin,
Palke die reterinar-anatomisc/ien Praeparule des zootoinisehen habint Is
der I nircrsitai Jena.'- (Jena 1848). Az eddig elszámlált tanulmányok
gazdászati állattan, s az éptan (diütetioa). A els
alkalmazott részei
zenkunde, (képekkel 3 rész
és

2. kiad.

segédtudománya
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nek lényeges része, a' házi állatok külsejének ismertetése, azoknak jósáo-avagy hiányaikra vonatkozólag. 'S ide tartozik a legújabb állattenyésztést
's ismeretest tárgyazó munkák egész serege. Az éptan vagy életrendtan
körébl emlitendk „Kuers die Didtetik oder Gesundheitspflege des
Pferdes, Schafes und Rindriehs. (2. kötet, Berlin, 1839.); „Magne
die
:

,

:

Grundlehren der Veterinárhygiene". Nac/i dem franz.

v.

Fuchs.

(Berlin,

1844.); „Haubner : die Gesundheitspflege der landicirtschaftlichen Haussáugethiere". (Greifswald 1845); Seeger : die Gesundheitspflege des Pferdes. (Berlin, 1849); Nem kevésbbé fontos ágát teszi ezen gyakorlati

résznek a vasalásróli tudomány, 's« itt ismét a legújabb munkák egész
tömegével találkozunk, bizonyságául annak, hogy a' vasalás a' lóra, e"
hasznos házi állatunkra nézve, menynyire fontos. Emiitjük: Falke: Lehrbuch über den Hufbeschlag und die Hufkrankheiten. (Lipcse 1848); Riquet:
considerations generales sur la Marécnallerie. (Paris 1840) Riquet hideg
vasalási modora az egész franczia lovasságnál bevétetett. A' szoros értelemben vett állatgyógytan nevezetesebb része a' gyógyszertan (pharmaeologia, jamatologia). Ide tartozó bevégzett munkák
,,Grundrisz der
Veterindr-Pharmakologie etc". (Weimar, 1839); „Giese: Hausapotheke
zum Gebrauche in Thierkrankheiten (Magdeburg 1841); „Eertwig : praktische Arzneimittellehre für Thierarzte. (3. kiad. Berlin 1847.). A' rendelettant (Receptirkunde) tárgyazók
,,Kreutzer Handbuch der allgemeinen Arzneiverordnungslehre mit Inbegriff der veterinar-pharmacevtischen Receptirkutist. (Aug3b. 1840); Falke: die thierarztliehe Receptirkunde. (Lipcse 1849.) A' sajátképeni gyógytan (therapia) körében szinte
számos igen jeles munka jelent meg
a' házi állatok nyavalyáinak
megismertetését 's orvoslását illet szerzik között kitnök: Baumeister,
Binz, Bleiweisz, Burger, d' Arboval, Falke
Gurlt és Hertwig, Haubner,
Hering, Jörg, Körber, Leutin, Pradal, Rainard, Riehner, Spinola, Vix,
Wagenfeld, Waldingel, Willburg, With 'sat. Igen nagy figyelemre méltó
az állat gyógy tani rendrség (Politia veterinaria) az egész álladalomra,
a' lakosság egészségi állapota, tiltott kihágások, nyerészkedések, beteges
állatok leölése, 's számos egyéb rendrségi tárgyak tekintetébl, midn
ilyly esetekben a' barmász nem mint gyógyász, hanem mint statushivatalnok lép föl. Ide tartozó munkák „ Wirth : Lehrbuch der Seuchen und
ansteckenden Krankheiten der Hausthiere. (2. kiad. Zürich 1846.) „Reche:
die Kennzeichen des erkrankten Schlachtviehs nebst gesetzlichen Verordnungen, betr. das Schlachtergeicerbe. (Gleiwitz 1847) Delafond : Handbuch der Veterinar-Sanitatspolizei. (Karlsruhe 1839.). Vix : Beitrage zur
gerichtlichen Thierarzneikunde. (Gieszen 1841). Következnek azon legújabb munkák, melylyek az állatgyógytan 's a' barmász egész hatáskörét
átalában tárgyalják; nevezetesebbek: Braun Encyclopaedie der gesamm:

:

:

,

,

;

,

:

;

:

„Engelmann

veterinaria.
: Bibliotheca
(Lipcse 1843.) Falke : Universallexicon der Thierarzneikunde/' (2. köt.
Weimar 184 2/3 ). Folyóiratok „Archic für die Thierheilkunde. Von der
Gesellschaft Schweizerischer Thierarzte. Aarau 1816, késbb Zürichben
1849-ig (17 kötet.) Hollmer : híjppologische Bldtter (Kiél. 1848,),, Thierarztliehe Zeitung von Fuchs. (6 évi folyamat Karlsruhe 1849.) „Zeitschrift
Dietrich, Nebel und
fiir die gcsammte Thierheilkunde und Viehsucht von
ten Thierheilkunde. (Lipcse, 1839.)

:
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Vix. ((iicsstii, 1*17). Az állatgyógytan legújabb literaturáját rendszeresen
„Falke (Dr. 2.) I'rojxideutik und encyclopádische
öszszeállitvy, lásd
:

:

Vebersicht der Thicrhcilkundc, und ihren neuerer bessern Literatur. (LipA' mi az állatgyógytan magyar literaturáját illeti, ez távo!
cse, ISi'.h.
sem bír ugyan versenyezni a' külfölddel, mutathat mégis fel egy pár
A' keleti marhavész. Irta
eredeti 's több fordított munkát. Eredetiek
lónak lábai (végtagjai) egésséges és káros
Zlamal Vilmos. (Pest 1841.)
állapotukban. Irta ZUunal Vilmos. (Buda 1849.) Nevezetesebb fordítások:

—

:

A

1

Baumeisler W. Alapos útmutatás a' szarvasmarha-tenyésztés üzletéhez.
Ford. Wirágh József. (Pest 1845.) A' juh, annak fajai-, betegségei,
gyógymód orvos- és óvszerek. Angol források után. (70 fametsz. Pest
1848.) Altalános baromorvoslási könyv. Wagenfeld után ford. Mihéilka
Antal. (2-dik magyar kiadás. Pest 1848.) Alapos útmutatás a' ló nyavalyái ismeretére 's gyógyítására. Wagenfeld után t'ovd. Bajnok Antal. (Pest
B.
1850.) Számos gyógytani értekezés lelhet a' Magyar Gazdában.
Barreau Bar, amaz franczia, ez angol neve azon középs helynek
a' törvényszék teremében, melyly a' birák némileg fölemelt ülhelye, az
esküttek székei, a' vádoltak pada 's a' nézk helye közt, korláttal elkülönözve, fekszik, 's hol az ügyvédek ülnek, kik innét barristereknek is
hivatnak. Ezért e' név alatt a' törvényszékhez tartozó öszszes ügy védeket
is szokás érteni, valamint Bench vagy Bank nemcsak az emelt helyet
jelenti, hol a' birák ülnek, hanem magát a' birói hivatalt 's testületet is.
A' törvényszék titoknokai jegyzi Írnokai lajstromzói nem foglaltatnak
clarks-table iró-asztal melyly a' birói
a' bar nevezett alatt, ezek neve
ülhely (bench) alatt áll. Ha Angliában 's Francziaországban törvényszék
neve említtetik, az alá minden törvényszéki hivatalnok, 's a' törvényszéknél gyakorló jogtudós foglaltatik
de megkülönböztetnek a' bank' és
bar urai.
Bar' ura (gentleman of the bar) legdíszesb kifejezés az ügyvédi hivatal jelölésére
melyly egyszersmind sejteti, hogy a' bench, a
birói szék uraival egyjogu, egy méltóságú, 's azoktól csak hivatása másfélesége által tér el. Nyilvános ünnepélyeknél a' bank megelzi ugyan a'
bárt, de öszszeségében épen ugy tiszteltetik ez is, mint amaz. A' dolgok
ilyly rendében a' birói székre csak olyly férfiak ülnek, kik magokat a"
6ar-ben kitüntetek. Az angliai gyapjuzsákra , (a' lord-eaneellár mint
felsházi elnök ülésére), a' parquetre (a' franczia fügyész helyére), a'
nagy pecséthez (franczia igazságügyi ministerség) 's a' birói hivatalokra
egyedül a' bar-on keresztül vezet az út, 's kinek nincs ejég esze vágj
szorgalma az ügyvédi pályán hirt nevet szerezni és magát az els osztályú
ügyvédek közé felvívni, az ne tartson számot magasb hivatalokra ti
igazságügyi körben.
Egyébiránt a' b ench anynyira nem ad akár nagyobb
méltóságot, akár gazdagabb jövedelmet
hogy gyakran az els rend
ügyvédek el sem fogadják a' birói helyeket, mert jövedelemben vesztenéA' bar nemcsak a' közönség, hanem a' bench cllcncl.cn is <>lvl\
nek.
testületi méltósággal bír, melyly ot egj részrl méltatlan tagoktól megóvja
minthogy csak becsületes viselet férfiak maradhatnak benne,
más részrl a' törvényesek tagjaitól is a' legszivesb 's tisztelette\jesebb
bánáti biztosit számára. áL'birósohasemfog egyóbkinl bánni az ügy veddel,
mini jogtudós tásattáráávalj 'a ha egyes esetekben magáról elfelejtkoznék,
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egész bárral lenne dolga, 's annak minden tagja fel fogna kelni a'
megbántott ügyvéd védelmére. Mig az ügyvéd a' tárgynál marad 's
illetlen kifejezéseket nem használ, addig legteljesebb szólásszabadsággal
bir, st a' birák hibáit és tévedéseit is bátran megróhatja, a' kik a'
hatalmas testület független tagja ellenében sohasem merik használni
tekintélyük menyköveit. A' bar ezen folytonos hatása 's befolyása által a'
birói testületre azon nagy hasznot okozza a' polgári társaságnak, hogy
a' dolgok ilyly állásában csak elismert jó hirü, hitel 's elmetehetségü
férfiakjuthatnak birói hivatalra, 's odajutva is csak folytonos munkásság,
figyelem, részrehajlatlanság, hivatalos kötelességeik pontos teljesitése,
és szakadatlan tanulás által tarthatják fenn magokat
mert az elrestül,
durva, vagy épen részrehajláson kapott biró azonnal hitelét veszti az
ügyvédek eltt 's ezzel eljátsza egész tekintélyét, st oda süly ly ed hogy
az

,

;

,

a'

bar tagjai olyly tükröt tartanak

melylybl azon meggyzdést
becsülettel

Barrot.

nem
1.

viselhetik.

—

kell

nyilvánosság rszemei eltt,
meriteniök, hogy hivatalukat többé

elét»e a'

T.

Odillon-Barrot.
a' londoni

Barr'ow (János)

kir tud. akad. tagja, világszerte hires
admiralitás! titkár, kora ifjúsága óta a' földleírás- rnathematikai tudományok- és csillagászatra szentelte életét. Macartney lordot
magántitoknoki minségben kisérte Chinába, azután Afrikába. Itt bejárta

kosmográf,

7

s

hottentoták namaguák kafFerek és sok vad szerecsenfaj földét 's
5-io; adta ki azután Londonban hires útleírását déli Afrika belsejében. Késbben chinai 's cochinchinai útját is leirta. Igen nevezetes
munkája még ,,az arcticus tartományokba tett utazások történetírása"
(London 1818). 1830-ban terjesztette el a' „londoni geographiai társaság"
czim intézet eszméjét melylynek alelnöke lett, 's melyly a' legkitnbb
férfiakat számlálja tagjai sorában, mint Fraser, Brisbane , Parry Elphina'

,

1801

,

,

—

:

,

,

Ward 'stb. — h.
Barry Cornwall. E' név

stone,

alatt jelennek meg a' mai angol irodalom
egyik legjelesb költjének dolgozatai. A' költ valódi neve Bryan Waller
Proctor ; éjszak-angliai tekintélyes családból. Született a' múlt század
végén Londonban tanuló társa volt Byronnak, Peelnek, kik közöl az
elsvel szoros barátságban maradt élte végéig. Proctor életét semmi
nevezetes esemény nem jelöli. Vagyonos, tekintélyes, független helyzetben
él Londonban, czímmel ügyvéd
de ügyvédi gyakorlat helyett csak
múzájával társalkodva melylynek szüleményei egész Anglia elismerését
vívták ki. 1815-ben lépett fel elször ,,Dramatic scenes" müvével, azután
a' „Sicilian Story"-v&\, melyly már kedveltté tette nevét. 1820-ban
következett Marcián Colonna, 's 1821-ben Mirandola azóta a' Monthly
Barry Cornwall
Magazinh&a. és zsebkönyvekben igen sok szép költemény.
ersebb a' festésben, mint a' feltalálásban. Költeményeit búskomoly
szellem lengi keresztül. Költi nyelvét Anglia régiebb drámai és lyrai
költinek példányain müveié 's folytonos tanulmánya e' mezn olylykor,
talán tudta nélkül, utánzóvá teszi. Hiányzik ugyan nála ezen régi költk
ereje de pathoszukból, szenvedélyeikbl, és sötét jellemükbl
hatalmas
sokat eltulajdonított. Szeret keser érzelmekkel táplálkozni 's az emberi
természetnek inkább árny- mint fényoldalait látja. Sokféleséggel nem bir,
:

;

,

,

,

—

,

s

,

,
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Bar?.

mindig egy utón jár, de ezen út örökké a' valódi mély érzés és tiszta, szz
gondolatok útja. Jelleme mint embernek, ki van fejezve nemes és szeph.
ltlen költeményeiben.
Bars varmegye fekszik Magyarországnak hajdani dunáninneni, az
ujabb rendezés szerint a' posonyi katonai és a' zólyomi polgári kerületben;
éjszakról Nyitra, Tnróez, keletrl Ilont, Zólyom, nyugotról Nyitra,
délrl Esztergám, Komárom vármegyéktl kerítve. Nagysága 49 iei
mérföld. Eredetét, Zólyom vármegyéével irta le Béla királyunk névtelen
jegyzje e' szavaiban ,,Hi quatuor domini, inito inter se eonsilio, per
petitionéin incolarum sibi fidelium eonstituerunt, ut tertia parsde exercitu
cura incolis terrae irent in sylvam Zoulon, qui facerent in confinio Regni
niunitiones fortes, tamde lapidibus, quam etiam de lignis, ut ne aliquando
Boemi vei Poloni possent intrare eausa furti et rapinae in regnum eorum.
Tunc comniuni Consilio hac de eausa missus est Borsu, fílius Bunger, cum
suis militibus, et cum equitarent juxta fluvium Gron, cervus fuga lapsus
ante eos caeumina montium aseendit, quem Borsu celerrimo cursu
prosecutus, ietibus sagittarum in vertiee montium interfecit et tunc
Borsu cum montes illos in cireum aspexisset, in memóriám duxit ut ibi
castrum construeret. Et statim congregata multitudine civium
in
cui nomen
vertiee unius altioris montis castrum fortissimum construxit
suura imposuit proprium, ut castrum Borsu nuneuparetur, etc." E' várnak jelenleg csak romjai láthatók Burs helység határában. Bars vármegyének egész fele, azaz éjszaki része igen hegyes, erds, csak a' Garan,
Nyitra mellékein vannak némelyly keskeny völgyek: ellenben déli felének
Hont fell es része áltáljában róna lapály, Nyitra felé pedig szelid
dombokkal változó. Hegyei két f hegylánezhoz, u. m, a' nyitraihoz és
selmeczihez tartoznak, 's arról nevezetesek, hogy Európában a' legjobb
aranyat rejtik kebleikben; továbbá a' sehneezi hegysorban buzognak a'
hires aczélos richnyei és sz-klenói meleg gyógyvizek. Legmagasabb hegycsucsa a' Klak, honnan tiszta idben Komáromot (16 mfd,) beláthatni.
Ugyanezen hegyek vizgazdagok levén, a' megye bségesen van nedvemelylyek közül azonban
sít ve
's igen számos patak és folyó hasitja,
folyóvize a' Garan, Zólyomból bejövén
valódi hajózható egy sincs.
csaknem az egész megyét hoszszában metszi, elbb hegyek közt, majd
12 nifdnyi távolságra sik lapályon folydogálván, Esztergámmal átellenben ömlik a' Dunába. Áradásaival tetemes károkat szokott okozni. A'
Nyitra csupán éjszaknyugoti szegletén megy a' megyének, — mellékén
vannak a' legdúsabb rétek. A' Zsitva, Velkapoláué.] a' megyében fakad,
'a \'erebélytö\ kezdve Barsot Nyitrától elválasztván Komárom vármegyében Zsitrafönvl a' Dunába szakad. Folyása lassú, partjai alacsonyok 's
mocsárokkal és nádas rétekkel kisérvék.
Éghajlata nagyon különböz,
mint ezt a' tenyészel világosan mutatja. így éjszaki részén >':• Benedeken
felül már nem érik meg a" szl, sem a' tengeri, holott ezek a' déli részn<k ftermónyei. Levegje altaljában egésséges ; de éjszakon a' bányák
bányákból
körül a' sok gz, tst miatt nem legegésségesebb. fképen
kifolyt) viz igen ártalmasnak taitatik, 's ennek
uTííjdonitják, hogj 6 tájon
|szaki
-/.a
gelyvás találtatik. Földe minsége szinte változó
e
hegyek közt köveSj voröe vágj sárga agyagos, hideg természet *
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Nyitni mellett fekete homok Zsitva környékén porhanyós fekete agyag,
valamint a' Garan alsó vidékein is sok iszapfölddel keverve. Búza
legtöbb 'a legszebb terem a' Zsitva mellékén, továbbá Léva, N. Sallo\
Zseliz körül; de f gabonaneme mégis a' rozs, mert e' legtöbb termeszteárpa, zab, \s a' déli részeken tengeri elég;
tik; kétszeres már kevesebb
len Sz. Kereszt körül, kender fleg a' Garan mellékén burgonya mindenütt
dohány csak a' lévai és verebélyi járásokbán; komló Trabin, Zdánya, Lovcsa,
Radobicza stb. helységekben termesztetik. Altaljában az 525,028 holdra
men haszonvehet földbl eke alá 232,318 hold jut. Rété 40413, legelje
44664 holdra terjed ugyan, de mind menynyiségre mind minségre
nézve igen egyenetlenül van felosztva, mert midn a' Garan alsó melléke
nagy terjedelm a' Zsitva és Nyitra völgyei pedig zsiros rétekkel és
akkor Körmöcz táján csak kopár hegyi
legelkkel dicsekedhetnek
legelk, és felette kevés rét láthatók. A' mondottakból az állattenyésztésre is húzhatunk következést. Szarvasmarhát a' Garan alsó vidéke,
lovakat pedig a' déli dombos tájék nevel legtöbbet és legszebbet JV. Salló,
Zseliz, Dekér, Nyer körül. Nemesített birkákat minden uradalom nagyban tenyészt; az éjszaki rész pedig inkább tej és túró kedveért tartja a'
hoszszu gyapjas juhokat. Sertést házi szükségre elegendt nevel, 's aprómarhákkal is maga a' megye ellátja a' bányavárosokat. Halakból csukát, ezompót, harcsát, sügért, kárászt, keszeget a' Garan; csíkot, teknsbékát a' Zsilva, pisztrángot a' számos hegyi patak bven szolgáltat. Gyümölcs dolgában
Bars sok megyét felülhalad, mert itt csaknem minden helység mutathat
gyümölcskerteket. Éjszakon f gyümölcs a' szilva, melylyet aszalva 's
becsinálva meszsze földre el szoktak hordani; ezután jön az alma, körte
és dió; hires az oszlányi cseresznye. Déli részén a' mondott gyümölcsökön kivül sok szi baraczkot, 's itt ott dinynyét is találni. Az öszszes
kertek 9671 holdra terjednek. Bor az éjszaki részeken nem terem, azért
ez nem sok van 's nem is hires, mert a' szlhegyeket gyümölcsfák lepik
el légi óbbnak tartják még a' sz. benedekit garanszlösit csejköit, lévait.
A' szlhegyek 3450 holdat foglalnak el. Sokkal nagyobb figyelmet
érdemelnek az erdk. Ugyanis ezek 194,512 holdra terjedvén, minden
helység kevés kivétellel mind tzi, mind épületi fát könynyen szerezhet
magának. Nagy része ezen erdknek tölgy és bikkfákból áll e' mellett
van gyertyán, cser, nyir, hárs, vadkörte, a' Klak hegyén öreg, veres,
topolya- feny.
Végre a' Garan partját délfelé füzesek, rekettyések
kisérik, melylyek a' hajdani török idkben menedékhelyül szolgáltak a',
bujdosó lakosoknak. De az ásványok országából is bven megáldatott
Bars megye. Aranyat ásnak Körmöczön, Újbányán, Vichnyén. Ezeltt
különösen Körmöcznek gazdag arany és ezüstbányái voltak, mert 1780
eltt és után 12 év alatt az itt veretett arany és ezüst pénzt 48 millióra
lehet becsülni, ide nem számlálván 11% márka aranyat, 's 1500 márka
ezüstöt, melylyek hónaponként Bécsbe küldettek az odavaló aranymvesek és sodronyhuzók számára. A' jelenlegi bányanyereség nem tesz
többet 2 mázsa aranynál és 14 mázsa ezüstnél e' mellett ásatik még
kevés réz és vas, ólom piskolcz továbbá vasvitriolból fznek mintegy
400 mázsát. Ólombányái vannak Velkap ólának; az országban legjobb
malomköveket szolgáltatja Geletnek. 's azért meszszi vidékekre elhordat;
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kitn mész égettetik Pilán és S&kicsovon. Kszén volna Sz.
Feny-EosKtolánynéi, Ebedec&n£\ Lehl kánál, de nem használják. Ásványvizek találtatnak. A. Zsdóin/u
Bukovina, Cserénye, Körmöci-. Kossorin, Magasparti Nyitrasxeg, Pózba
Szlászka helységeknél
de mindenek felett híresek a' rich/iyei és szklenói gyógyvizek és fürdk.
Vichriye Sehneeztl nyngotra l'/4 mfdnyire fekszik, 's ásványforrásai a'
helységtl keletre
órányira buzognak. Melegsége 32 foknyi, 's Magyarországon a' legjobb vasas ersít gyógyvizek közé számittatik. E'
víz ersíti az elgyengült testet, továbbá használ a' bels részek dugulásaiban, vérfolyásban
az epés nedvtl eredt betegségekben. Vidékét a'
gyönyör erdk, szép gyümölcsösök igen bájolóvá teszik. Másik nevezetes gyógyvize és fürdje Barsnak Szklenó falunál van, Selmeeztl 2

nak. Szinte
Keresztnél,

,

,

.

%

,

órányira. Meleg forrásai domboldalból erednek, 's több küzönséges
fürdbe szolgáltatnak vizet; f ezek közt az ngynevezett izzasztó lyuk.

melyly barlang formára tófa- ksziklákba van beásva 's benne 20 személy
elülhet itt a' viz melegsége olyly nagy, hogy a' legersebb ember sem
állhatja ki tovább
óránál. Használ a' dugulásokban, tagok zsugoro2
dásában, szédelgésben, vese-, lép-, májdaganatokban, vizellethólyag- vagy
knyavalyákban, fekélyekben kivált belskép használva foganatos.
Népessége 140,864 lélek, kik laknak 2 szabadíkirályi városban, 13 mezvárosban, 200 faluban és 49 pusztán 's majorságban. Nyelvre nézve legszániosabbak a' tótok, u. m. 80,128 1., utánok következnek a' magyarok
40,096, a' németek 13,940, 's a' zsidók 700 népességgel. A' termékeny
déli részt a' magyarok, az éjszaki hegyes vidékeket a' tótok és németek
foglalták el. A' németeket Körmöezün, 's vidékén kell keresni, 's ezek
közvélemény szerint a' turóczi és nyitrai németekkel együtt maradékai
azon gothok szászok, 's thuringiaiaknak, kik bányamivelés végett hivattak ki a' 12-ik században 's most krikehájóknak neveztetnek. Nyelvük
felette
durva 's más németeknek alig érthet.
Vallást illetleg
119,446 római katholikus, 17,290 református, 3420 ágostai, 700 zsidó. A'
r. kath. 80 anyaegyház az esztergáim érsek- és beszterczei püspüktl; a'
reformátusok 18 anyaegyháza a' dunántúli superintendenstl igazgattatnak. Az ágostaiak 4 anyaegyháza pedig a' bányavárosi egyházkerülethez tartozik.
A' barsi nép f foglalatossága a' fid- és szlmivelés, de
bányászok és miparosok is meglehets számmal vannak. Újbányán a'
posztókészités hajdan nagy virágiában volt, most a' posztosok száma 24-re
szállott
kik évenként 7-8000 rf küzünségesjó posztót készítenek; 's
e! város olcsó fa és vizer tekintetébl posztógyár felállítására nagyon
alkalmas volna. Posztósok vannak még Arany OS- Marót on
Kis-Tttpolcsánh&n és Léván, Papirosmalom van Ebédemen, Éförmöcsö*, Psrlepen,
lúunenerzen. Üveggyár: lilákon, Feuyö-Kosztolány\yM\, Sz-kiczoron. FAwdecten, ('sarudon,'* legnagyobb Zlatnón. Ez készít alabastromot, agáthküvet, fekete hyalitküvet, zománczolt színes és fehér üvegbl asztali diai
edényeket, aventiirin üvegbl pálezagombot, solintáblákat, stb. Kooska
talajgyár (parquette) van Kgsatolányhan dr. Wifdner uré. Csipkeköl
a' körmöczi 's környékbeli aszszonyok foglalatoskodnak. Zsamóonán bír
a' k. kincstár aagy ólvatxtószint, hova Sehneezrl küldik a' nyers órcz<
ket, 's e' helység sötérl 's kenyerérl is hiree. De fhelye
naipwnak
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bányászatnak Körmoczbánya. Készítenek itt közönséges és finomabb
kalapokat, különféle bröket, asztalkendket, abroszokat 's más gyapotszöveteket, bányaköteleket, csipkét, búrokat.
pesti kir.

Van

egyetemnek papirosmalma, melyly jó

jó

kedény-gyára,

minség

a'

géppapirost

készit. Ezenkívül a' rézmivesek, kolompárosok, lakatosok, harangöntk,
késcsinálók felette számosak. Végre találtatik itt kincstári pénzverház,
nagy olvasztóház, melylyben az arany különöztetik el az ezüsttl, és 18
Kereskedése a' megyének élelmi szerekkel elég
érezzuzó és mosószín.
eleven. A' lévai heti és országos vásárok igen nevezetesek szoktak lenni,
Nemessége a' területhez képest
kivált gabonára és marhára nézve.
számos volt, mert 1848-ban 5452 ft számlált. - Uradalmai közül a'
saskit és revistyeit bírta a' k. kincstár, a' lévait h. Eszterházy, szentkeresztit a' beszterczei püspök, szentbenedekit az esztergomi káptalan, kistapolcsányit gr. Keglevich János, verebélyit és nagy-sallóit az esztergami
érsek, aranyosmaróthit gr. Migazzi lekérit hasonnev apát, csiffárit a'
nagyszombati papnövelde; ezekenkivül nevezetesebb birtokosok még
Körmoczbánya, Újbánya, Selmecz városok; gr. Hunyady, h. Pálffy, gr.

—

—

,

:

Majláth, gr. Forgách, gr. Pálffy Ferencz, b. Horeczky, b. Majthényi, b.
Perényi, Agárdy, Ambró, Balogh, Bajcsy, Bajkay, Bencsik, Benkovics,
Bocskay, Bodó, Boronkay, Bossányi, Botka, Brogyáni, Csaplovics, Csiba, Czagányi, Darányi, Domby, Emdy, Foglár, Gál, Gyürky, Hídvégi,
Jékelfalusy, Jezenszky, Jezerniczky, Kazay, Kürty, Kvassay, Kosztolányi, Lieszkovszky, Lipovniczky, Liptay, Majthényi, Marjány, Mátén,
Motesiczky, Nagy, Névery, Okolicsányi, Oláh, Pély, Pereszlényi, Plathy,
Rajcsy, Reinprecht, Simonyi, Szabó, Szelle, Szentiványi, Sütt, Tajnay,
Bars megye az uj feloszTarnóczy, Zsembery, Zerdahelyi, Zorkóczy.
tás szerint tartozik a' posonyi katonai, és zólyomi polgári kerülethez.
Ez utóbbit képezik: Zólyom, Bars, Hont, Nógrád vármegyék, 's székhelye
Balassa-Gyarmat, a' megyének magának Aranyos- Maróth. A' posoni
Poson Nyitra,
katonai kerületet teszik az emiitett megyéken kivül

—

:

,

ftörvényszéknek Nagy-Szombat.
Bartels. I. Ern Dániel Ágost., egészségi titk. tanácsos, gyógytanár,
egyetemi kóroda-igazgató Berlinben tagja az egészségügyi tudományos
1801-ben Jenában
küldöttségnek. Szül. 1770-ben Braunschweigban
gyógytudor lett tanított elbb Helmstedtben Erlangenben, Marburgban, Boroszlóban, míg 1828-ban Berlinbe ment a' híres kórodai oktató
Berend-nok utódául. Azonban Bartels alatt, ki egész személyességénél
fogva inkább tudós mint gyakorló orvos jelesebb a' dolgozó szobában
mint a' mozgalmas közéletben, a' berlini gyógyintézeti kóroda régi fényét
meg nem tarthatta. Számos irományaiból nevezetesbek „Anfangsgründe
Trencsén, Thurócz, Árva, Liptó. Székhelye Poson;

a'

kerületi

:

,

,

,

;

,

:

der Naturwissenschaft" 2 köt. 1821—22. Lipcsében. „Pathogenetische
Physiologie" (Kassel 1829). „Die gesammten nervsen Fieber" 'sat.
38). „Grundzüge einer speciellen Pathologie und
(2 köt. Berlin 1837
Therapie der orientalischen Cholera" Berl. 1832. Egyéb bölcsészeti és
természettudományi dolgozataiban is tanulságos gyümölcsei vannak
letéve e' szakokbeli törekvéseinek. De gyógygyakorlati irományai jóllehet
mégis alakban és tartalomban
alapos miveltségü férfira mutatnak

—

,

,
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ama bélyeget, melyly

nélkülözik

—

fa y

a' valódi gyakoriászok iratait jellemzi.
Mi hl ós jeles orvostiulor 's csász. orosz udv. tanácsos
Pétervárottj megh. Hamburgban 1835-ben. Munkája

II. Káról;/ Móricz-

szül.

1800-ban

:

—

„Békrtíge zur Physiölogie des Gesiclttssiunes-' Berl. 1834.
Cs. F.
Harl faj La v/J o, h. ügyv. a' m. t. t. pénztári ellenre 's lev., és a'
Kisfaludy-társaság tagja, szül. 1797-ben maj. li-án Fels- Vadászon, Abamegyében. Iskolai tanulmányait Kassán végezte. 1807-ben Pestre
uj
jvén, alig hogy táblai jegyznek felesküdt, az ügyészi eensnra felfüggesztetése folytán szabad idejét Sr/nrarlner M. heraldikai leczkéinck hallgatására forditá. 1819-ben a' gróf Károlyi házhoz jött, mint titoknok. Már
ezeltt megismerkedvén Kazinczy Ferenesczel ez i\ jeles, lángkebl 's
nagy remény ifjúval levelezést kezde 1822-ben. Köv. évben ügyvédnek esküdt fel. 1832-ben Csongrád megye megbízásából az országgylési
munkálathoz „in re literaria et eaucationali" terjedtebb hivatalos véleményt nyújtott be, melyly a' megyei követek számára készített utasításnál használtatott fel. Irodalmi munkálatai Kisfalud;/ K. Auroráiban 's a' Tud.
Gyjteményben jelentek meg. Szoros barátságban egykor Kazinczyval. Kölcsey vei
Kisfaludy Károlt/lynl
's jelenleg
Wesselényi
is báró
Miklóssal, Vörösmartyval* 's a' hazának egyéb legszebb lelk férfiaival,
azon magas mveltség de szerény emberek egyike, kik ha hivatalos száraz munkáik kevesbedésével
a' túlszerénységbl kivetkezni
's terjedt
és mély jogi, történeti 'a szépliteraturai ismereteikkel a' közönség eltt
fellépni akarnának
az els rangú hazai irók során fognának ragyogni.
,

,

,

,

,

— F.

,

S.

Barth I. Károly Keresztéig kir. t. tanácsos Münchenben, szül. Bayreuthban 1775. 's Németország legrégibb történetében tett vizsgálódásai
's e' tárgyú munkái által lett híressé, melylyek közt legfbbek
Deutschlands Urgeschichte (új kiadás, 3 köt. 1840
42.); Ueber dic Druiden der
Kelten (Erlang 1826); Hertha (Augsb. 1828) Die Kabiren in Deutschland- (Erhing. 1832); Die altdeutsche Retigion (4 k. Lipcse, 1835>. —II.
Károly, szül. 1792-ben 's él ma is llildbnrghansenben jeles, mint rajzoló,
részmetsz és lyrai költ.
III. Barth-Barthenstein (János Lajos) gr., szül.
1784-ben Elsassban 1804 óta osztrák szolgálatban állván, gróffá, 's
korm. tanácsossá lett. Gyakorlati hivatalos ügyességén túl irodalommal
is sokat foglalkodott. Munkái
Oesferr. Geirerbs- uud llandlungsgesetzkunde ; (9 k. Bécs) ; Beitráge »«r politischen Gesetzkttnde (Bécs 3 k.)
System der oslerr. Ádiuinislraliren I'olitz-ci (1829 , Bécs) ; Dos Goioe
der österr. polit. Admiuis/ralioH (Bécs, 20 kötet, 1836
12) Ocsterreiclts
geistliche Angelegenheiten (Bécs, 1841)
//.
:

—

,

:

—

,

:

,

—

—
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Barthe (Félix), francziaországi igazság-, \ alias- és közoktatási ministt r.
nagy pecsétr, a'
szolgákat keres *s független ministerektl rizked
juste-milien-király Lajos Fülöp alatt, 's IV. pair, szül. Narbonneban
795.
jul: 28-kán középrend csekély vagyonú családból, 's ügyvéddé képié'
ki magát a' toulousei egyetemben. Parisba jvén még egészen ismeretlen
fiatal Ügyvéd volt, midn
820-ban l.allemiiud tannló-s barát jának halála,

h

1

,

,

,

1

H

egy utozai Lázadás alkalmával, egj katona által meglövetett,
bourboni kormányrendszer legnagyobb ellene
oppositio egyik legmunkásabb orgánumává tévé. Különösen midn

ki

akkor

uralkodott

a'

hadi
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törvényszék, azon katonát, kit B. Lallemand megölése miatt bepanaszlott,
fölmentette; a' censura pedig akadályozd ez iránti neheztelését hírlapok
utján nyilvánossá tenni ez id óta mindig kész 's gyakran gyzelmes
védje volt a' szabadságra törekv sajtónak a' pénzbeli büntetések ellen,
a' titkos társulatok elmozdítója, 's buzgó tagja; folyvást ébren
's
:

,

rköd

gyanúsítgató szem minden reactionalis kormányrendelet irányában, 's
igy nemsokára mint a' szabadság és nép ügyes és bátor védje közönségesen szerettetett. A' nép kegyét különösen több politikai per, névszerint
Cáron alezredes, e' béfordi és rocheUei vádoltak, Köchlin követ, de fleg
a' szabadelm Journal de Conunerce hírlap merész és részint diadalmas
védelmezése által vítta ki magánaK A' júliusi napok bekövetkeztével
1830. B., kinek a' megbukott kormányrendszer elleni gyülölsége ekkor
határt nem ismert, azonnal a' legbátrabb rendszabályokhoz nyúlt, 's
mindent elkövetett hogy a' forradalom gyzelemmel végzdjék. Nevezetesen
volt szerzje azon proclamatiónak a' franczia néphez, melyly e'
szavakkal kezddött: ,,A' bourbonok öregebb ága nincs többé, 'sat." Most
Barthe elérte dicsvágyának czélját, 's eljöttnek látta az idt, hogy választani kellvén a' hatalom és elvei közt, a' hatalmat válaszsza 's elveirl
lemondjon. A' júliusi dynastia melyly benne tevékeny és jól használható
szolgát talált, igen sebesen lépteté el. A' szajna-departementi itélszéknél
közügyvéd, 's nemsokára annak elnöke lett; Paris városa két vál. kerületébl követnek választatott 's még 1830 év vége eltt dec. 27-én cultusés oktatási ministerré melyly két tárcza még akkor nem volt elválasztva,
's egyszersmind a' státustanács elnökévé neveztetett. Ez id óta gyökeres
változás történt jellemében csak egyszer hozott még mingyárt új magas
pályája kezdetén, szabadelv rendszabályokat indítványba, t. i. a' hírlapbélyeg eltörlését melyly azonban félrevettetett; azontúl a' hatalomnak
mindenre kész szolgájává lett, 's ugy lépett föl, mint mérges üldözje mindazoknak kiknek elveik elbb az övéi is valának a' sajtó szabadabb mozgásának ostora, a' titkos társulatok nyilt ellensége, miért egykori társaitól,
ugyanazon titk. egyletek tagjaitól, pirító szemrehányásokat kellé szenvednie,
's miáltal egykori népszersége csakhamar elenyészett. Az egykor ragyogó
szónoklatú ügyvédnek szónoklati tehetsége is eltávozott tle, mióta belsejét
megtagadá, 's nem szónokolt többé az általa anynyiszor védett szabadsági
elvek mellett. Nem lehet tagadni hogy a' renegát B. is nagy részben oka
volt Lajos Fülöp uralkodása gyülöletességének a' franczia nép nagy
része eltt. Mint közoktatási minister e' felett szakbeli járatlanságának is
sok tanújelét adá, 's e' miatt a' sajtó csips gúnyainak volt kitéve. Különösen az elemi oktatást illet törvényjavaslatát, melylyet a' kamarák elébe
terjesztett, szembeszök hiányai miatt, viszsza kellett vennie. Tárczája
tárgyainak nem ismerése a' tanulók üldözése 's literatúrai világbani
járatlansága igen sok, gyakran nevetséges kellemetlenséget okoztak neki.
Mint cultusministernek els intézkedése volt a' tanulók közti minden egyesületet eltiltani, 's e' rendszabálynál egy a' júliusi forradalom által megsemmisült 1820 iki bourboni ordonnancera támaszkodott. Sok tanuló
ellenmondott ezen a' forradalom elveivel ellenkez ordonnance alkalmazásának 's az óvás a' „Revolution" czimü republicánus lapban jelent meg,
melyly a' minister eljárását keser bírálat alá veté. „Elfelejtette-e
,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,
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minister úr
keidé többek közt a' nevezett lap
ki elbb szinte egyesületünk tagja volt, a' mire akkor mindnyájan megesküdt Link? az egykori
carbonaronak , ki most minister, valóban nagyon feledékenynek kell lenni,
hogy törvénytelen ordonnauceokkal merészel uralkodni akarni" 'sat.
Bárt he a' puotestatio aláíróit saját elnöklete alatti akadémiai tanács elébe
idéztet; azonban néptömeg gylt egybe, megrohanta a' tanácsot 's mindent öszszetört a' teremben. Barthe, ki szónoklata erejére számolva a' népharaggal daezolni akart, kövekkel, tojásokkal 's rothadt almákkal dobáltatva,
alig tndta életét megmenteni. Az 1831-iki marezius 13-diki ministeri
változás fölmenté
ezen kellemetlen állásától, 's az igazságügyet adá
kezébe, mely lyet három évig kezelt. Azonban itt is csak az önkény 's
reaetio elveit követé, és még több gylölséget vont magára; egyébiránt
több korszer törvényt is hozott javaslatba. Különös említést érdemel a'
halálos büntetésekrl szóló törvény szelidít módositása , p. o. az atyagyilkos keze kivégzés eltti levágásának, bélyegsütésnek 'sat. eltörlesztése.
A' kabinetnek 1832-ik évi october 11-én történt módositásakor, az igazságügy mellett, még vallásministerré is lett, mivel Guizot, az akkori
közoktatási minister mint protestáns, ezen tárczát nem kezelhette. B. mind
a' két hivatalt vitte az 1834-diki aprilhóban történt ministerváltozásig, 's
ez id alatt minden politikai befolyását lejárván, 's csak a' népszertlenségben haladván el, a' politikai térrl lelépett, 's dús sinecurával jutalmaztatott, a' számvev-udvar elnökének helyét foglalván el az öreg Barbé
Marbois után. Az 1837. évi áprilisi hoszszú ministeri erisis alatt B. neve
ismét gyakran emlittetett, mivel jól tudák hogy a júliusi dynastiának
kívánt vak eszköze leend, 's végre a' vallás- és igazságügyi tárczát valóban
el is nyeré. Persil ugyanis, Zííír/Acnakazio-azsáo-üo-yi ministeriumban utóda
olyly kíméletlen dühvel vitte, a' juste-milieu szellemében, hivatalát hogy

—

t

?

,

,

még

puha franczia kamarák

megsokallták, és czélszernek látszott
helyét a' hasonló elv, hasonlókig szolgai, de kevésbé durva és viszszataszitó egyén által pótolni. Ilyly egyén volt Barthe, a' ki az 1837. april.
15-iki ministeriumba lépvén aláirá a' politikai bnösök amnestiáját, melvlyet Mólé gróf az új ministerium politikájának alapjául tett, noha
volt,
ki ezen politikai bnösöket legkeményebben üldözte, st nagy részben,
ingerlése által teremtette. Azt azonban kivivá, hogy ezen amnestiából
azok, kik futás által menekültek, 's igy épen a' legjelentékenyebb férfiak,
mint Cavaignac, Marrast 'sat. ki lnek véve. Mólé szegény ós tehetségtelen
ministeriuma feloszlatásáig aprilhóban 1839. Barthe a' nagy pecsétr hivatalát vitte ez id alatt azonban e' ministerium gyámolitásara majd semmit
a'

is

,

;

sem

tett.

—

B.

Bartheíémy (Angnste)

nevezetes frane/.ia gunyiró, szülét. Marseille's barátjával együtt kolostori növelést kapott.
's leginkább sokoldalú
olvasás és buzgó öntanulmány által képezé ki
magát. Midn 1822-ben Mcri/\ cl, ki jelenleg Marseilleben mint könyvtárnok él, és késbb a' „Le bonnet vert" (Paris, L830) ós „L'assassinat,
Scénes méridionale* de L815. (Par, 1831)" ezimü müvekben mint önálló
regényíró is szerencsés kísérletei tn, Parisba jött, mindketten mint fizetett
satyrikusok, de egyszersmind hajlamból is a' szabadelv üség lászlójáhoi
szegdtek, '8 gyorsan egymásután egész halmazát adák ki a \rersee pam«

ben ^796-ban, Menj társával
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pilléteknek, ilyly czimek alatt: „Sidiennes, épitres- satires" (1825). „Les
Jésuites, épitre a Mr. le président Séguier" (1826) „La Villéliade, po'e-

me héroicomique" (1826) „Romé a Paris" (1826), „La Corbiéréide"
(1827), „Une soirée chez Mr. de Peyronnet, ou le 16 avrif, scéne dramatique" (1827), „Le congrés de ministres, ou la revue de la garde nationale,
scenes historiques" (1827), „La censure" (1827), „La Bacriade, ou la
guerre d'Algér" (1827), és „Étrennes a Viliéle
ou nos adieux aux
ministres" (1828). Martignac ministeriurna idejében kevés tárgy levén
satyrára, történeti költeményt irtak „Napóleon en Egypte" czim alatt
(1828. , Schwab által németre fordíttatott 1829-ben). Barthelémy olyly
czélból, hogy e' költeményt Napóleon fia-, a' Reichstadti herczegnek átadja, Bécsbe utazott, hol azonban nem bocsáttatott be a' herczeghez. Viszszatérvén Bécsbl boszuból ilyly czim költeményt irt
„Le fils deV
homme, ou souvenir s de Vienne" (1&2 9), melyly a' rendrség által tüstént
elkoboztatott, 's a' szerznek 3 hónapi fogságába került. Fogságában
ismét költeményt irt „Watterloo au générái Bourmont" czim alatt. A'
revolutio majdnem egészen uj korszakot idézett el Barthelémy és Mery
költészetének modorában. Eddig k, átalán véve, a' classikus iskola szoros szabályaihoz ragaszkodtak; az idtl fogva szabadabban kezdtek
,

:

:

's nagyobb költi jelentséggel birni. Még Méryvel együtt irá
„L'insurrection" czimü gyzelmi éneket (1830) és a' „La Dupinade,
ou révolution dupée" költeményt, valamint Lamarque tábornok halálát
is együtt örökítek meg (1832). Eddigi müveik öszszes kiadása 1831-ben
jelent meg. Barthelémy egyedül irá a' „Douze journées de la revolution- ll t
melylyben az els revolutio 12 nevezetes napja dicsíttetik;
(1832)
ugyanakkor költi heti folyóiratot adott ki „Nemesis" czim alatt, melylyben a' republikánus hírlapok szellemében az uj kormány irányában heves
ellenzéket képezett. De a' mint a' republikánus egyletek elveszték befolyásukat, 's a' pénzforrások dugulni kezdtek, B. is megszüntette folyóiratát, st röpiratot bocsáta közre az ostromállapot mellett. Ez id óta a'
közvélemény elfordult tle, 's 1832-ben kiadott „Ma justification" költeteményével nem volt képes magát igazolni 's ezután Amerikába utazott.
Késbb Virgilt forditá le francziára (1837.)
V. I.
Barthold (Fridrik Vilmos), a' történettan rendes tanára Greifswaldban korunk egyik leghíresebb 's legjelesebb törtenett anára 's e' nemben
irója, született Berlinben sept. 4. 1799. tanult ugyanott, és ugyan elször
theologiát, késbb pedig, már gyermekkori hajlamát követve, 's Wilken
társasága által elhatározva, egészen a' történettanra adta mao-át , 's e'
nembeli tanulmányait Boroszlóban Warhler és Raumer alatt folytatta.
1826-ban a' Fridrik-collegiumban tanított, 1831-ben pedig a' történet
rendkivüli
's
1834-ben ugyanannak rendes tanárává neveztetett ki
Greífswaldba. Legnevezetesebb munkái, melylyek azonnal megjelenésükkor
nagy figyelmet gerjesztettek, 's valóban a' történeti remek munkák közé
méltán számithatók „Johann von Werth im náehsten Zusammenhange
mit seiner Zeit" (Berlin, 1826) „Ver Rmerzvg Knig Heinrichs von
Lützelburg" (2 kötet. Königsberg 1830
1831) és „Georg von Frundsberg,
und das deutsche Kriegshandwerk zur Zeit der Reformation" (Hamburg.
1833.). Ujabban Pommerania történetén dolgozott, melylyre nézve min-*
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den forrás nyitva volt eltte; azonkívül jeles értekezéseket adott Raumev
Történeti Zsebkönyvében, mint Jürgen WuUenweber Anna Iwatiowna,
'sat. Müveit általában meleg tárgyszeretet, vizsgálati szorgalom, és a'
szinek elevensége jellemzi. Az eladásban itt-ott mutatkozó pathosz,
melylyet némelylyek kárhoztatnak nála épen nem zárja ki az éleselm
vizsgálódás eredményeit 's természetes okozata a' kor felületességre
hajló irányának, 's azon fleg fiatalabb Íróknál természetes vágynak,
hogy az olvasót lekössék 's a' történeti olvasmányok szeretetét minél
nagyobb körökre terjeszszék, a' mi csak az által elérhet, ha eleven színekkel rajzolnak 's a' tárgyakat minél érdekesebb ruhába öltöztetik.
Barthold elhatározott tehetséget mutat, minden egyes felvett tárgynak
részletes, és egyes jelenetekig terjed plastice felékesitett eladása által,
's az általánost és
a' rajzolt kor szellemének hü 's megragadó képét adni
részletest úgy egészitni ki egymás irányában mintha mindegyik kitzött
ezélja lenne. Képei, mint egyesek tökéletesen bevégezvék 's egyszersmind nagy egészet is képeznek. A' történetírásnak ez új érdekes neme
,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

hogy a' történeti anyagnak úgynevezett „rongyai" is, melylyeket elbb, szárazságtoli félelembl félrevetettek becsesekké válnak
's élvezhetkké lesznek. A' történetírás e' nemét, anyagára nézve, krónikái
eszközli

,

,

,

történetírásnak lehetne nevezni nemesitett szellemesitett alakban.
h.
Basel tizenegyedik helv.'canton, mintegy 8 négysz. mérföldnyi kiterjedés volt. A' Jura éjszaki ágai hasítják, számos völgyet alkotva, 's lapálvsággal csak a' Rajna felé bir. Földe igen jól van müveive. Lakosai foglalatossága fleg földmüvelés, gyümölcs- bor- marha- tenyésztés és halászat;
ujabb idben sok sót is készitnek, legfbb iparáguk pedig a' selyemszalagszövés, melyly évenkint 10 millió frank értékre megy, és borkészítés. Igen
fontos az átmeneti kereskedés. Basel canton 1833-iki aug. 17-ike óta két
elkülönzött részbl áll, u. m. a' városból (Baselstadt)
melyly nem egészen 1 '/2 órányi területen 24,500 lakost számlál, és a' r/'</éAW/(Basel-land)
melyly nek fhelye Liestal, 's melyly 4 kerületben és 75 községben 41
A' városban kifejlett polgár-aristocratia ugyanis százaezer lakossal bir.
dokon át elnyomva 's jobbágyi alárendeltségben tartotta a' népesebb vidéket, 's a' zsarnoki nagytanács csak az els franczia forradalom szellemétl
kényszeritve 1798-ban adta meg a' nem városiaknak az emberi 's polgári
jogokat, de ekkor is olyly hibás aranyban^ hogy a' 18,000 lakossal biró
város anynyi tagot válaszszon a' kormányzó- tanácsba, mint a' kétszer
anynyi népességgel biró vidéki községek öszszesége.
1830-ban, inidon a'
helv szövetség többi cantonai nagyobb részint kijavították alkotmányaikat, Basel-landschafi polgárai is öszszejöttek Bnbendorf fürdben, *s
hasonló javítások iránt folyamodtak a' nagytanácshoz ; ei <i kérésre hajlott ugyan, de a' javaslatot saját keblebeli bizottmány által akarta kidolgoztatni, míg ellenben a' Landschafl külön alkotmányosé gylésre akarta
's
e' fontos munkát bízni. A' harcz kitört,
a'
Landschafl 1831-ben jnn.
6-ikánLiestalban ideiglenes kormányi választott, de a' városi zsoldosok
által legyzetett, 's a* város által egyoldalulag adott alkotmány elfogadására kény szeritetett. A\ polgári háború 1832-ig tartott *s mindkét részrl
,

,

—

—

sok áldozatba került, midn a' szövetség 10,000 fbl álló hadserege Baselbe nyomull rendel ós békél eszközleni. A' szövetségi gylés 1833
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17-ikén

elismerte

mindegyik rész jog-

a'

két

cantonrész teljes

elválását,

's

meghatározta

és teherilletségét.

Basel város canton, melyly magán a' városon kivül 3 faluból áll már
elveiben
1833-iki oct. 3-ikán uj alkotmányt adott magának, melyly
hasonlit a' többi canton kijavitott alkotmányaihoz, adván törvényeltti
egyenlséget, sajtószabadságot, a' státushatalmak elkülönzését, 's a' hivataloknak, kivévén a' biróiakat, 6 évre szorítását 'sat. A' népfelség az activ
polgárok öszszeségénél van kik 119 polgárból álló úgynevezett nagytanácsot választanak 6 évre. Ezen nagytanács képezi a' legfbb törvényhozó
és felügyel hatalmat, két hónaponkint legalább egyszer öszszeül, 's tagjainak egy harmada két évenkint kilép. A' nagytanács tagjául csak olyly
polgár választathatik, ki a' cantonban hivatalt viselt, vagy 1500 franknyi
értékkel bir, vagy 6 franc évi tke- vagy keresetadót fizet. Alkotmány
változtatásra a' nagytanács kétharmadának beleegyezése 's az öszszes
szavazó polgárok többségének elfogadása szükséges. A' kormány a' nagytanácsnak saját kebelébl 6 évre választott 15 tagjából álló kistanács
kezében nyugszik;. ennek feladása a' törvények elkészitése 's végrehajtá,

f

,

legtöbb tisztvisel kinevezése 's az évenkinti számadás és budgetnek
nagytanács elébe terjesztése. Ugyanazon kistanács tagjai közöl választ
a' nagytanács 2 polgármestert, kik évenkint változva, mind két tanácsban
elnökölnek. Egyes közigazgatási ágak kezelésére külön bizottmányok és
testületek vannak. A' nagytanács, kivévén annak a' faluból választott 8
egyszersmind Basel városának községi tanácsa is , 's a' város
tagját
községi ügyek kezelésére ismét külön kistanácsot választ. Legfbb törvényszék polgári és büntet ügyekben a' felebbviteli-törvényszék, melylynek 13 tagját a' nagytanács nevezi ki, 's melyly a' két kerületi polg. törvényszék, 's a' büntet- és javitó törvényszék feletti felügyeletet viszi.
A' mi Basel városnak, mint cantonnak, szövetségi politikáját illeti, régibb
események 's a' Landschafttali háborúja alkalmával más helv cantonok
ellenében ingerült helyzetbe hozatván az aargaui kolostorkérdésben conservativ szavazatot adott. A' kölcsönös haragos hangulat azonban legújabb
korban szelidült már, 's a' baseli lövészek részt vettek a' szövetségi lövészünnepekben, st magok is tartottak 1844-ben ilylyen ünnepet a' sz.-jacobi
csata százados ünnepéül. A' haladó párt, melylynek orgánuma a' „Schweiz-erische National-Zeitung" legutóbbi korban némileg gyarapodott a'
vakbuzgó, 's aristocraticus városban. A' mi pedig magát a' régi hires és
hatalmas várost illeti, ez jelenleg,sokkal több lelket befogadható házaiban,
22,300 lakost számlál. Egyeteme, melyly a' reformatio korában a' szellemi
élet egyik középpontja volt jelenleg legkevesbbé látogatott a' helv egyetemek közt. Nevezetes missionáriusi növendékháza a' legújabban pedig
régiségbuvár-egylet állott fel itt, melyly 1841. óta megjelen közleményeiben sok érdekes adalékot nyújtott a' canton és város történetéhez.
Basel egyébiránt azon ósdi városok egyike, melylyek szokások-, életmódersen csüggenek a' megszokott régin, gylölnek minden
's vallásban
ujitást. Azt hinné az ember, hogy egy keresked város, melyly kiterjedt
öszszeköttetéseinél fogva egész világgal érintkezik, 's egy fiskolás város,
hol egykor tudományok 's mvészetek fészke volt, folyton elrehalad a'
szellemi mveltségben itt ellenben a' még olyly fonák, Ízetlen st káros
sa, a'

a'

,

,

,

;

;
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is szeretettel conserválják. Basel még csak néhány év eltt léptetett
életbe utczai világítást. A' város órái egy orrával mind elbbre járnak,
mint a' világ többi városainak órái. Fleg pedig uralkodik Baselben azon

régit

píetismns, melyly minden gyönyört 's vidámságot kárhoztava, az életet
komoly színezettel fátyolozza be. Lásd bvebben Ochs : Gesrhichte der
Stadt und Landsehaft B. (Basel, 8. K. 1796-1822); Köllner: Stat. Geogr.
Beschr. des Cantons B. (Basel, 1823); Biirckhardt : Stat. Gemalde von
Basel-Sladt. (St.-Gallen 1841); Lutz> : Geschichte der Unirersitát Basel
:

(Aarau, 1826).
Basel-Landschaft cantonnak fhelye Liestal. Lakosai száma 41 ezer.
Tisztán democratico-republicánus alkotmánya 1832. april 27-én készült,
máj. 6-án elfogadtatott 's 1839-ben már átvizsgáltatott. A' népfölséget
az öszszes nép gyakorolja; nincs rangi, születési, vagyoni, lakási eljog;
minden polgár egyenl a' törvény eltt a' sajtó, szólás, vélemény, vallás
szabadsága biztositva van
a' tanítás is szabad a' status ffelügyelése
alatt, a' közoktatásnak alkotmányilag kitzött tárgyai
a' keresztyénség
alapelvei, a' természeti jog, a' hazai törvény 's történet. Szabad letelepedés, és üzlet jogával a' canton minden községében minden cantoni polgár
bir, 's kölcsönösség feltétele alatt más cantonok polgára is.
Elethoszszig
tartó szolgálati kötelezések érvénytelenek; a' telkekre nézve minden
siség 's feudalitás eltörültetett. A' hivatalnokok felelsek a' törvényhozó, birói 's végrehajtó hatalmak el vannak választva a' törvényhozó 's
bírói testületeknél nyilvánosság van. A' hivatalok csak ideiglenesek; minden polgár rendszerint minden hivatalra választható, de a' törvényhozásnak van fentartva különös képességet igényl hivatalokra nézve a'
választhatóság feltételeit megszabni. A' ki idegen hatalomtól rendet,
czimet vagy fizetést fogad el, hivatalképességét veszti. Legfbb hatósága
a* cantonnak a' törvényhozó 's ffelügyelést viv Landrath, melylynek
hatásköréhez tartozik
legfbb intézkedés a' külügyeket 's pénzügyet
illetleg, választása azon hivatalnokoknak, kiket nem az öszszes nép
választ, megváltoztatása vagy megersitése a' büntet ítéleteknek, 's határozás törvényszékek vagy hatóságok közti öszszeütközés eseteiben. A'
Landrath tagjai 6 évre választatnak választó kerületek által melylyekben 500 lélekre esik egy választandó. A' Landrath választja, de nem saját
kebelébl, hanem a' canton öszszes polgársága közöl az 5 tagból álló
kormánytanácsot, melyly a' legfbb végrehajtó hatóság, türvényjavasla
tokát készít 's véleményez a' nagytanács által hozzá utasított tárgyakról,
,

;

;

:

;

;

:

,

,

•

a' kül- és pénzügyet a' Landrath felügyelésc alatt, 's felvigyáz a/.
alárendelt hivatalokra. A' fötörvényszék 7 tagból áll, 's itél utolsó folyamodásban minden polgári, közigazgatási, és büntet ügy felett ez utóbbi
ügyeket azonban csak a' Landrath által kinevezett 4 ülnök hozzájárulásá-

kezeli

;

's annak jogai fentartása mellettitéli. A' kormánytanács tagjai 4, a'
ftörvényszékéi 6 évre választatnak, 's két évenkint egy-egy rész kilép;
újra választhatók.
1834-ben máj. 27-én adatott
a' kilépettek azonban
I-"
ki egy kiegészít alaptörvény, melyly a' oantont 5 törvénykezési '

val

I

igazgatási kerületre osztá;
tessel ellátott
'a

kerületi

minden közigazgatási kerületbe egy, rendes Bze

évre, vegyesen a' Landrath
felügyeld választutik
Az igazság- szolgáltatál békebirákra 'a

kerülcthcli választó férfiak által.

I
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kerületi bíróságokra van bizva, melylyek

körébe azonban

büntet perek

tartoznak. Az 1835 iki april 8-iki törvény a' nagyon elhanyaglott
ifjúság magasb tudományos és
nevelési ügyet rendezte. A' férfi
ipari kimvelésére 4 kerületi iskola nyittatott, jó tanitók képzése iránt pedig
Zürich cantonnal lett egyezkedés, melyly küssnachti képz intézetét aján-

nem

nem

e' czélra. A' reformált 's r. cath. lelkészeket a' canton fizeti, a' reformáltakat 1832-ik óta a' községek választják, és pedig csak 5 évre. A'
canton fogy akorl ósága a' közigazgatás mechanismusában elforduló rendetlenség, szakemberek hiányának 's az uj kis álladalom gyakorlatlanságának természetes következése. Népességnél, melyly századokon át a' városi
aristocratia járszalagán vezettetett, nem csoda, ha némi ingadozás van a'
közigazgatásban 's a' hatóságok körüket vagy be sem töltik, vagy túl is
hágják, llyly rendetlenség okozta 1835 ben a' francziaországgali kellemetlen öszszeütközést, melyly kereskedési elzárásra vezetett. A' kezdetben
roszul rendezett pénzügy azonban már meglehetsen rendbe jött. A' canszövetségi biróság osztotta el közöttük a'
tonok elválása alkalmával
státusvagyont olyly módon, hogy a' Landschaftnak 964 ezer sweiczi frank
egyenes közvetlen státusérték, és 1,900,000 frank egyházi 's iskolai
tke jutott. A' szövetségi hadseregi 's adó illeték 900 fre 's mintegy
9000 frankra megy. Sokévi zavarok daczára is tetemesen emelkedik a'
jóllét 's erkölcsiség, bizonyságul hogy a' vidék nem ok nélkül kezde harczot a' város ellen *s hogy a' szabadság nemesit. A' bnök száma igen
csekély; halálos büntetés ugyan még 14 esetben van fenhagyva, de 1832

lotta

,

,

,

's a' Landrath átal egyéb testi büntetéssé változtattaSzövetséggyülési pártkérdésekben Baselvidék mindig szabade^mtí
szavazatot ad, ugy hogy a' két baseli fél-canton szavazata egymást rendest mondhatni hogy Basel-vidék legszabadelmbb
sen megsemmisíti
canton egész helv szövetségben, 's menhelye legújabb idben igen sok
politikai szövekénynek. A' város és vidék közti régi gylölség is lassankint
T.
szelidül már.

óta alig fordult el,

tik.

,

,

—

Baskok, 1. Vaszkok.
Bassano, 1. Marét.
Basserniann Baden német parlament.
BatjusehkoW (Konstantin Nikolajewits),
1.

,

orosz költ, született 1787ben Wologdában, egy pétervári intézetben nyert növelést, 's az 1806-iki
háború kiütésekor a' pétervári vadászcsapatba lépett. Heilsbergnél megsebesülvén kénytelen volt Pétervárrá viszszamenni, 's miután a' gárdavadászezredbe tétetett át a' finnlandi sanyarú táborozásban vett részt.
Innét viszszatértekor a' nyilvános könyvtár re lett Pétervárott. 1812ben ismét hadi szolgálatba állt, és mint százados 's Bachmetjew tábornok
táborkari segéde az 1813-iki és 14-iki hadjáratban szinte részt vett; 1816ban pedig a' külügyek tanácsánál ismét polgári hivatalba lépett. Hírlapokban szétszórt „költi és prózai kísérletei" Gnjeditsch által öszszegyüjtve adattak ki 1817-ben Pétervárott. Költeményei elégiák-, epistolák-, be,

,

szélyek-és dalokból állanak; prózai iratai nagyobbrészint az orosz irodalmat
tárgyazzák. Leginkább az olasz költk, különösen Tasso modorában képezte
ki magát; és ugy látszik, hogy ez befolyással volt nyelvére is, melylyet rendkívüli lágyság és harmónia bélyegez. 1818-ban alkalma nyilt Olaszhonba
Uj

k.

Tsm. Tár.

I.

ht.
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miután a' Nápolyban lev orosz követségnél mint udvari tanácsos nyert
De itt csakhamar mély komorkórba esett; hasztalan látogatá
meg 1821-ben a' cseh fürdket, elmebeli mcgzavarodása mind inkább
növekedett; 'a Drezdából, hol astronomiai tanulmányai mellett Schiller
..Messinai hölgyét" íorditá, viszszatérvén Pétervárba, állapota gyógyithatlan lett 's azon alkalommal, midn barátai, gyógyitási szándékbúi, az
általuk Tassa halála czimü költeményére irt érzékeny zenemüvet játszatták el kedves meglepetésül eltte dühös rültségbe tört ki. Ezentúl egy
Moszkwa melletti faluban élt, kedvencz költje, Tasso sorsát osztva, kinek
V. I.
halálát szép költeményeiben megéneklé.
Batthyány herczegi 's grófi nemzetség; egyik hazánknak legfényesebb nevei közöl. Örs svezértl származtatja magát, 's hoszszú századokon keresztül hs bajnokokat 's magas hivatalnokokat adott a' honnak,
kiket az austriai fels. háznak magyar thrónra jutása óta legújabb korig,
feláldozó hség tüntetett ki az uralkodó ház iránt. Nem említvén itt
bvebben a' történeti nevezetesség két Boldizsárt, Farkast, Kristófokat,
Ferenczet , Ádámot, az erdélyi tudós püspök Ignáezot a' nádor Lajost,
az eszterg. érsek 's bibornok Józsefet , a' fvezér Károlyt, kikrl Buday
Lexicona 's Vállas Nemzeti Encyclopaediája bvebben szólanak, itt csak
anynyit mondunk el, hogy Ádámnak ki 1630-ban grófságra emeltetett,
fiai, 2-ik Kristóf és Pál lettek a' most is virágzó ágak alapitói, melylyek
A' herczegi ág tagjai
közöl a' kristófi ág 1764-ben herczegségre kapott.
közöl valók, Fülöp, a' mostani herczeg, a' ki született 1781-ben, Lajos
herczeg és Férgen Erzsébet fia ntelen 's gyermektelen azon frendek
egyike, kik legelször kezdtek az 1825-iki országgylésen ellenzéket
képezni. A' m. akadémia alaptkéjét 40 ezer p. forinttal szaporítá, de
ujabb idben a' nyilvános pályáról egészen viszszavonult; Irán gr. Fülöp
hg. testvére, kire legközelebb a' herczegség néz, 's ki az akadémiát 10
ezer forinttal gyarapitá, szül. 1784-ben; Guszfár gr. Antal fia, született
1803-ban, Angliában lakik, a' m. akadémiának 30 ezer kötetbl álló
könyvtárt ajándékozott; Kázmér gr. Gusztáv testvére, kirl alább. A'
nagyszámú grófi (Páli) ág most él nevezetesb tagjai Imre volt zalai
fispán 's hétszemélyes táblai ülnök szül. 1781-ben, köztiszteletü hazafi,
ki az administratori kérdésben az ellenzékkel szavazott, 's István, polgárdi
gr. Istvánnak Imre testvérének fia, szül. 1812-ben, fehérvári követ *s
fehérmegyei kormánybiztos a' forradalom idején most számzetésben.
Ezen ághoz tartozott Lajos gr. ministerelnök kirl bvebben.
Batthyány Kázmér, a' kristófi vagy berezegi ágból az 1828-ban
meghalt Antal fia, Roggendorf Ceciliától szül. 1807-ben jun. 4-ikén. Rósz
jutni,

alkalmazást.

,

—

,

,

,

—

;

,

:

,

—

,

,

;

szokás szerint és a' frend akkori korcs hajlamai 's haza iránti hidegségéhez képest, csaknem egészen külföldi 's nemzetietlen bár különben
gondos nevelésben részesült. Es kétségkivül a' sok fiatal dúsgazdag mágnás
is
seregében, hullámzó kényelem, pipere 's testi élvezet közt enyészik
cl, ha sajátságosan nemes természeti hajlama 's ritka tisztaságú
esze más irányba nem vezetik. De amaz érezteté, ez pedig világosan
megérteté vele, hogy minél nagyobb élvezetet 's jogokat nyújt a' baza,
kincsforrásából egyes fiainak, annál nagyobbak és szentebbek ezek
nem ugyan ez
kötelességei a' jóságos közanya iránt. Miután tehál
,

,

i

,
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s

professo hanem nemes dilettantismusból igen sokat olvasott , többször
sokfelé utazott 's az európai müveit nyelveket, francziát, angol, olaszt
tökéletesen elsajátította, megtelepedett magyar hazájában, 's megosztöbbnyire Londonban él , és tory elvekbe merült
tozván külföldön
bátyjával Gusztárxa}, ezentúl egészen hazájának kezde élni, buzgón
tanulta ennek nyelvét irodalmát, történetét, törvényeit, megismerkedett
szokásaival
szükségeivel
szerelmes lett szép hazájába,
érdekeivel
melyly neki anynyi kényelmet 's élvezetet nyújtott, 's minthogy a' haza
javát azon idben csak azon utón vélte sikeresen elmozdithatni, melylyet
az ellenzék követett, híven és tántorithatlanul az ellenzék zászlójához
,

,

,

,

,

,

Sokat tett a' külföldi nevelés ifjú dúsgazdag olygarchának
nemes irányba vezetésére egykor magyar nyelvben oktatója
majd

csatlakozott.
e'

,

Nagy Károly, m. akad. r. tag,
egyszersmind eszközlé, hogy a' grófnak
's a' Daguerrotyp irója, a' ki
elhanyaglott
's elparlagult
nagy kiterjedés uradalmai szemlátomást
Gróf Batthyány Kázmért elször az 18 39/40 -iki országfelvirágoztak.
gylés frendi táblájánál látjuk fellépni, mint hazafit, a' nyílt küzdelem
tanácsosa,

's

javainak teljhatalmú igazgatója

,

Még

—

's igen tökéletlenül és akadozva fejezte
melylyet azonban mindinkább magtanult , 's
ha hibátlanul nem beszélt is
de nemcsak helyesen,
utóbbi idben
hanem díszesen is irt. Könyvtárában a' világirodalom öszszes gyöngyei
közt, egy jóra való magyar könyv sem hiányzott. A' hazai tudomány 's
mvészet minden ága benne
nemesen jutalmazó ápolóra talált,
rósz könyvek és hangmüvek ajánlatai százankint intéztettek
's a' jó és
's jobban
ünnepelt nevéhez. Az 184 3/4 -iki országgylésen már többet
és épen
beszélt, és a' frendi ellenzék kitnbb tagjai közé számíttatott
ezért az ezen országgylés végén felállított, 's az országgylés pártfogása
alá helyezett, nagy eszméjü 's széles alapú országos védegylet elnökévé
választatott, 's ezen ügy miatt gr. Zichy Ferenczczel párviadalt is vitt,
mely lynek jelét, az ellenfele által reá rótt sebet, arczán viselé. 'S e' perez
óta a' legmveltebb világ legkényesb élveihez szokott gazdag fiatal
mágnást ki London Paris és Bécs salonainak minden gyönyörét 's
pompáját ismeré és kimerité, folyvást Pesten és falusi jószágain látjuk
lakni kizárólag magyar kelmékbe öltözni
's ön személyén bizonyitni be,
hogy a' külfóldieskedés és finynyáskodás épen nem lényeges tulajdona a'
valódi úriasságnak
hogy lehet lenni magasan mveltnek 's tisztán
magyarnak, élvezni és a' honival beérni, 's nélkülözni azért, hogy a' haza
majdan ne nélkülözzön és e' nélkülözésben találni jóllétet 's boldogságot.
Beszédei, miket a' védegyleti közgylésekben, az ország tapsai közt,
tartott, kizárva minden separatismusi irányt 's meghazudtolva minden
eféle gyanúsítást
remekei a' józan felfogásnak, meleg hazafiúi érzésnek,
és sajátságos európai zamatúak melyly lényegesen különbözik a' magyar
megyei szónoklat sallangosságától.
E' beszédek, az akkori censurai
körülmények közt, ittbenn vagy épen nem, vagy csak töredékesen
részint
láthatván napvilágot részint lythographia utján terjesztettek el
a' külföldön 1847-ben megjelent ,, Magyar szózatoké-hím vannak lenyomtatva. Batthyány Kázmér a' védegyletnek 's minden ezzel öszszekötött
nemzeti iparvállalatnak, mint a' „gyáralapító társaság, iparmtár sat.
23 *

terén.
ki

ekkor Bécsben lakott,

magát magyar nyelven
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bkez

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

—

,

,

—

,

;

356

Batthyány.

nemcsak névszerinti elnöke, hanem mindenkor tettre 'a áldozatra kész
legels elmozdítója is volt, nevét mindenütt ott látjuk mindenek eltt
tetemes öszszegekkel aláírva

a'

hazafiság ivein

,

's

a'

száraz és valóban

egy cseppet sem mulatságos védegyl. bizottmányi hetenkinti üléseken
kitüréssel

táblabírói

látjuk

a'

salonok kellemes és élvezethez szokott

emberét elnökölni. Nincs olyly hazafias egylet 's vállalat, hol neve az els
és legáldozóbb részesek közt ne álljon
a' fiumei vasútra
gyáralapító
egyletnél, az iparmtár megalapítására, egyes gyárok
's gyárosok és
;

,

,

iparosok felsegéllésére mindenek közt legtöbbet tett ; e' fölött kisded's iskolákat
építtetett jószágain , könyvtárt ajándékozott a' m.
akadémiának 'sat. A' másik mez, melylyen gróf Batthyány Kázmér nevét
elismeréssel kell emliteni, az örökváltsági ügy. Senki sem tett anynyit a'
magyar földesurak közöl ezen ügyben
mint gr. B. Kázmér saját , és
bátyjának gr. Batthyány Gusztávnak birtokaiban.
Gróf Apponyi Györgynek az 1844-iki országgylésre következett cancellársága alatt mindinkább
tágult a' politikai pártok közötti szakadás az administrátori rendszer
behozatala 's egyéb az ellenzék által kárhoztatott rendszabályok által. A'
pártok teljes ingerültségben állottak egymással szemközt, 's mindegyiknek
megszületett saját clubbja és programmja ; az ellenzéké Pesten gróf
Batthyány Lajos, a' conservativeké Budán gr. Keglerich Gábor tárnokmester elnöklete alatt ; itt Kossuth, ott gr. Dessewffy Emil voltak a'
legmozgékonyabb 's tehetségesb izgatók. Gróf B. Kázmér munkás részt
vett az ellenzéki párt minden mködésében tagja volt ezen párt kormányzó
bizottmányának, melyly többek közt a' pártgyülések öszszehivása 's
elkészítésével 's a' hazában censurai korlátok miatt kiadhatlan szabadelmü
munkák díjazásával 's külföldön kiadatásával íbglalkodott. Személyes
ingerültségét nevelte házassági viszonya elbb gróf Szapáry Antalné,
született gróf Keglerich Ágostával , ki vele együtt protestáns hitre
térvén , 's elbbi férjétl porosz törvények
szerint
Boroszlóban
el választatván
vele a' pesti reform, egyház kebelében öszszeesküdtetett ; ezen házasság ugyanis a' cath. papság üldözésének
's a' papi
befolyás által felizgatott kormányhatalom szigorúbb rendszabályainak

ovódát

,

—

,

,

,

—

tárgya lett.
Az 184 7/8 -iki országgylés bekövetkezvén, nagy részt
vett Kossuthnak pesti követté választásában, 's a' baranyai és fehéri választásban, amott azonban sikeretlenül. Kossuthtal szorosb viszonya, melyly
a' házi boldogságra
's
csendes életfolyamra született embert a'
zajos politikai térre voná 's végre számzetésbe kergeté
védegyleti
elnökségével kezddék, 's azóta folyvást tartott. A' márczíttsí napok után
Batthyány Kázmér baranyai fispán 's baranyamegyei és pécsi kormánybiztos lett
's
ezért a' parlamentben kevés részt is vett, 's megyéje
határait rizte a' déli szlávok ellen, olyly sikerrel 's buzgósággal, hogy e'
miatt az országgyléstl is megdicsértetett. Mint önkéntes átment Bácsba,
a' ráczok ellen harczolni, 's jelen volt Szent-Tamás
els, BÍkeretleo
ostrománál, hol Fach tábornok oldala mellett mint nyargoncz, a'fütyülve
repdes golyók között, legnagyobb hidegvérüséggel szivarozott. Midn
sept. végen a' határrvidékiek, a' baranyai roszul íegyverzetl ónkén
tesek ellent nem állhatván, csakugyan benyomultak Baranyába, B. />
felszolitá az alárendelt hatóságokat, hogy a' különben bekövetkezhet

t

,

,

,
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rablások kikerülése tekintetébl, elegend er nélkül az ellenségnek ellent
maga, a' pénztárok 's fegyverekrl eleve gondoskodván
's
a' hirtelenében rögtönzött kis ervel Mohácsra vonult. Itt népfelkelést
rendezvén , miután a' horvát hadtestnek 6 zászlóaljból álló része 12
álgjuval Róth tábornok alatt Pécset sept. 26-án elhagyta, 's Tolna felé
elindult annak utána vonuló minden hadi szerét elfogatta Perczel Antal
nemzetrs. rnagy által. Ez alkalommal 80 határrt szuronyos fegyverekkel
ellátva, 16 szekér lszert, 's közel 200 ezer töltést kerített hatalmába.
Az elfogott horvátokat azonban , miután az alkotmányra felesketé, haza
bocsátotta. Eszéken a' tiszti kart melylyet Bunyik báni biztos elcsapott,
megyénél 's városnál, ugyszinte a' posta és sóházi tisztséget helyreállította,
's Jovich várparancsnok által a' várban a' magyar zászlót kitüzette. Ott
a' várrség, kivévén a' Zanini ezredbeli tiszteket, magyar részre nyilatkozott. Oct. 20-ikán maga B. K. kiindulván Pécsrl egy felszerelt, 's a'
Hardegg-vasasok elfogott lovai által vontatott álgyuteleppel nemzetri
ruhában, a' baranyai önkéntesek zászlóaljával az eszéki várba vonult,
hol már magyar lobogó intett elébe. Itt mindent elkövetett a' katonaság
megnyerésére 's a' vár védelmére
és roppant nehézségekkel küzdött.
Megtisztította a' Duna- 's Dráva partot, 's lehetségessé tette Fridrich

ne álljanak,

,

,

,

,

gzös

Nemcsak a' Drávapartot
nagyobbszerü kirohanást tett
Diakovár felé. Csepinnél dec. 19-ikén jelentékeny ütközet volt, hol 130
határr elfogatott, 's Vásárhelyi kapitány elesett. November 13-ikán
pedig, Vukovár felé tett kirándulásában, Szarvasnál nyert gyzelmet,
Ágoston
elfoglalt egy álgyut 's egy zászlót. Az országgylés nov. 20-ikán
indítványára, B. K. érdemének, ki az ütközetben maga is részt vett,
rizte

elmenetelét

,

szállítmányaival.

becses

hanem támadólag

is

lépett

fel

's

,

méltányló elismerése mellett, az elfoglalt zászlót

's

álgyut neki ajándékozá.

Nov. végén Kossuth által a' külügyi tárczával kináltatott meg, de ezt
ekkor el nem fogadá.
Eszék vára megadása után melyly idben gr.
az országgy. 's a' hadügyB. K. Debreczenben volt 's melylyre nézve
ministerium által teljesen felmentetett, (1. Eszék) Bács, Csongrád megyék,
Pestmegye alsó része a' Kiskunkerület Szeged Szabadka és Zombor
városok teljes hatalmú kormánybiztosává 's f katonai parancsnokává
csaknem
neveztetett 1849. febr. 12-ikén a' honvédelmi bizottmány által
dictátori hatalommal. Hyly minségében Szegeden székelt, rendezte a'

—

,

,

,

,

,

,

reá bizott törvényhatóságokat, igen erélyes rendeleteket adott ki, 's
miután még Perczel Mór tábornok is mellé rendeltetett, ezzel kezet fogva
részt vett a' szreg-szentiványi csatában mart. 22-ikén hol saját maga
vezérlett egy huszár szakaszt, megrohaná a' ráczokat 's egy szertárszekeret elfogott. Következett most Bácsmegye kitisztítása, Sz. Tamás
véres bevétele, Pétervárad felszabadítása, 's a' ráczok elleni szigorú
rendszabályok, viszszatorlásai az általuk elkövetett hajborzasztó kegyetlenségeknek. Sz. Tamásról proclamatiót bocsátott Bácska lakosságához,
,

melylyben M. O.
Sz.

ellenségei

minden bünfészkének

a'

leégetett

's

kiölt

ijeszt példáját mutatá fel, 's a' békés lakosokat haza jövetelre
midn Kossuth a' függetlenséget kikiáltván,
April 14-ike után

Tamás

szóllitá.

,

kormányzóvá lett, ministeriumába vette gr. Batthyány Kázmért, és pedig
ennek ellenzése daczára. Gróf B. K. jól érezte, hogy fleg a' haza dúlt
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jainak

nem

képes a' fontos külügyi tárcza gondkinek fényes névre volt Európa
hazafiságára hivatkozott, áldozatot követelt, 's

viszonyúiban, teljességgel

lesz

azonban Kossuth,

megfelelni,

szüksége ,
Pesten
's
Batthyány engedett. Debreczenben május elejétl kezdve
június folytán, és ismét Szegeden, júliusban, ezen üres és sikeretlen
természetesen minden haszon 's eredmény nélkül.
tárczát kezelte
vitte egy
Ideiglenesen Debreczenben a' hadügyi tárcza aláirásait is
irta alá, mint külügydarabig. A' muszka avatkozás elleni óvástételt
hogy ,,a' haza veszélyben van" 's a'
minister ugyszinte a' felszólítást
mint minister. A'
keresztes háború iránti rendeletet is együtt aláirta
Szemere Bertalanm,
dolgok végbomlása idején ' ment Szegedrl
Görgey táborába, a' muszkákkal, ha lehetséges lett volna, egyezkedni.

ellenében

,

,

,

,

,

,

Kossuth leköszönése után, ezzel 's nejével együtt, Widdinbe szaladt 's
azok közt említtetik kik Schumlába menet Kossuth oldala mellett lovagoltak. Jelenleg talán Asiában siratja azon ügy vesztét, melyly mellett
anynyi önfeláldozással 's kitartással küzdött. O ezen ügynek melylyet
igazságosnak 's becsületesnek hitt, fél milliónyi évi jövedelmet 's kényelmes
és boldog életet áldozott fel.
Batthyány Kázmér gr. kitn szép karcsú érdekes egészséges férfi
volt, nem ugyan alapos-tudományos, hanem nagy belletristikai 's encyclopediai mveltséggel
nagyúrias, lovagias egyéniség, kirl roszul
mondják a' röpirat-kovácsok, hogy ,,jacobinus volt grófi koronával, 's
democrata diszes négy fogatú hintóban Don Jüan , boudoir-hs hazafi
csak hiúságból ," 'sat. Batthyány Kázmér más szerepre született, 's nagy
elmetehetség nem volt ugyan, de birt józan, tiszta felfogással, nemes
érzelmekkel, sok férfiassággal ; hazafi volt természeti hajlamból 's kötelesség-érzetbl, jacobinus rokonszenvekkel épen nem vádolható, st
aristocrata volt a' szó jobb értelmében ; a' sálon és boudoir kényelmeit 's
örömeit pedig mindenkor alá tudta rendelni komolyabb feladásainak. -Y.
,

,

,

,

,

;

,

,

-

Batthyány Lajos (gróf)

az els független felels magy. ininisterium

's elnöke; szül. 1809-ben, Pozsonyban, Atyja
gr. B. Nep.János
kamarás. Korán fosztatván meg atyjától, anyja pedig gyermekeivel
keveset gondolván els nevelése nagy mértékben elhanyagoltatott. Szilaj
igen
's nagyratör természete az iskolai szükkörü életet nem kedvelvén
fiatal korában katona lett, 's teljes ereje szerint pazarlottés élvezett
mint
fiatal mágnásaink szoktak. Katona korában Velencze közelében állomásozván, a' szép 's müveit Olaszország tetemes benyomást kezde gyakorolni az ébred ifjúnak szivére 's lelkére Velencze mügazdagsága 's Itália
pompás természete felrázta észtehetségeit 's képzelódését. Itt érte el
18 éves korát, melyly év életében fordulatpontot képez; elvadult kedélye
déli szolid ég alatt némileg megszelídült, esze nyílni *8 érni kezdett,
:i
\s a' magasztos, nemes és nagy
iránti fogékonysága fejledezni. Komolyan
fogott a' tanulmányokhoz, érezte magában az els neveiéi hiányát 'a a'
mulatság és élvezet mellett önképzésre is szánt idt. Már ekkor felcairá/.ott elméjében azon eszme 's lelkében azon forró vágy, hogj hazájában
kezdjen állásához méltó pályát, 's a' háború ekkor ugyis valószíntlen
Lévén, kilépeti a' katonaságból.
Anyja ezalatt nag) pompával élt, 'a
mulatságot vadászva) gyermekeit elhanyagolva, Európa töYároeaiban

alakitója

:

cs. k.

,

,

,

;

,
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utazott és fecsérlett. Végre erszénye megapadván kénytelen volt haza
jni, azonban elbbi életmódját Ikerváron is folytatván, pénzszorultsága
mindinkább növekedett. Batthyány Lajos tehát Olaszországból, 21
,

éves korában, haza sietett, 's pazarló anyja ellen pert kezdett, melylyet
anyja tékozlónak,
is nyert
pedig nagykorúnak nyilváníttatván 's
a' jószágok birtokába beültettetvén. Anyja özvegyi tartásul a' szalonaki uradalmat kapta, 's azután nem sokára elhalt. A' most már gazdag
és független ifjú mágnás lelkülete veszélyes crisisbe jött. Frendi büszkesége 's keménysége tisztei 's alattvalói iránt e' korban gyakran zsarnoksággá fajult. A' pénzt csillogás 's különcz szeszélyei betöltése eszközének tekinté 's igy p. o. Bécsben egykor egy álarczos bálban az egész
czukrászatot megvette, 's az egy ideig frisit után eped közönséget megvendégelte. Idközben szerzett ismereteivel képes volt ugyan kitn
szerepet vinni a' társalkodásban , de a' hiányokat önmaga is érezte.
Ekkorában ismerkedett meg Neurhr tanárral , tudós és müveit emberrel,
ki csakhamar nagy befolyást nyert reá, 's észtehetségei és izlése további
kiképzésében tetemes részt vett. Olvastatta vele a' német és franczia
irodalom remekmüveit 's bevezette a' történeti tanulmányokba. Jószágai
független birtokába lépvén, igy nyilatkozott Neurohr eltt: „most már
gazdag vagyok , 's nem fogok atyámkint koldus nt venni , de ez nem
elég nekem ; nevet akarok szerezni hazámban mit tegyek e' végre ?"
,, Lépjen a' gróf álladalmi
hivatalba" monda Neurohr. ,,Erre igen keveset
tudok" felele Batthyány.
Neurohr tehát rábeszélte, hogy adja magát
politikára, 's
végkép felhagyván a' katonai pályával vérmes természete
egész hevével lépett uj pályájára, státustudományi könyvekbl álló nagy

meg

,

,

—

;

—

,

könyvtárt gyjtött
eljárt

a'

szorgalommal és kitartással tárult,
's bámulandó
megyei gylésekre 's részt kezde* venni a' közügyekben. A'
,

közélet színpadán legelször a' lengyel forradalom után jelent meg, tagja
lévén azon megyei küldöttségnek, melyly a' császárt a' lengyelek segítségére felkérni küldetett. E' közben ismerkedett meg gr. Zichy Antóniával,
a' gazdag gr. Zichy Károly egyik leányával, 's a' magyar Croesusnak, gr.
Batthyány Jánosnak unokájával, kit késbben nül vett. Hoszszasabb
idt töltvén napkeleten, az ottani dús természet kéj elgési közt, miután
megházasodott ifjú lelkes nejével majdnem egész Európát beutazta.
Utazásából haza jvén nagyúri életet kezde élni Bécsben 's Ikerváron,
melylyet pazar fénynyel ékesített. Nagy jövedelmét elhanyaglott uradalmai
virágzó karban tartására, de egyszersmind pompás életre fordította.
Czukorgyárt épitett'sgr. Széchenyi István példájára 50 ezer darab eperfát
,

,

de egyszersmind fényes mulatságokat 's vendégségeket adott,
melylyek keleti fényt, angol confortot 's franczia izlést egyesitettek
hazaíiui, politikai fszerrel.
Lelkét azonban a' házi kör's a' mulatságok
betölteni képesek nem lévén mindinkább kezde foglalkozni a' haza politikai viszonyaival 's e' czélból hozzá fogott az akkorig csak roszúl beszélt
magyar nyelv alapos megtanulásához. 1838-ban már tevékenyen mködött
szabadelm követek választására. Az országgylésen megjelent a' frendek tábláján, de &' szónoklatban gyakorlatlan lévén inkább csak gylésen kivül mködött ellenzéki kört alakítván melyly akkor még csak
kevés tagot számlált a' magas aristocratiából. Els beszéde, ellenzéki
ültettetett

,

—
,

,

,

,

,
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szellemben, nagy határa csinált 'a e' siker elragadd Batthyányi. Kezdett
pályáján tovább tovább haladva, mindinkább népszervé vált, 's mohon
szitta a' népszerség édes mérgét. Ettl fogva felhagyott bécsi lakásával,
hol a' teleket szokta tölteni 'a Pestre
az ország szivébe költözött.
Magára vonta mind a' haza mind a' kormány figyelmét 's többek közt
gr. Széchenyi is elébe jött a' nagyratör Batthyány büszke hiúságának 's
törekvéscinek 'a ügyekezett öt megnyerni a' kormánynak.
1841-ben
kezdte meg Kossuth hírlapiról pályáját, kivel ekkor Batthyány L. semmi
öszszeköttetésben nem volt, st kinek beszéd- 's írásmódját nyíltan
roszalta is, 's kit pénz- és diesvágyó proletárnak tartott. Ellenben Kossuth,
ki látta Batthyányhíin a' nagy jövj tehetséget már ekkor hizelgett a'
gazdag hatalmas eszes nagyratör mágnásnak. Legels érintkezése
volt Kossuthhíü midn az iparegyesület elnökévé választatott.
Az
184 3 /4 -iki országgylésen gr. B. Lajos a' frendi ellenzéknek már kitn
tagja st feje 's vezére volt 's büszke arra hogy a' kormány és a' nép
figyelmét egyaránt magára vonta. József fhg nádor beesülte az eszes,
lovagias ellenzéki vezért, 's báljain, melylyekre a' conservativ párt egy
tagját sem hivá, fherczegek jelentek meg. Ez országgylésen már igen
magas fokra emelkedett hire 's népszersége. Metternich hg. folyvást
vonakodott a' legsürgetsb reformoktól a' cath. papság felzaklatta az
országot a' vegyes házasságok körüli eljárása által a' censura korlátai
,

,

,

,

,

—

,

,

,

,

—

,

,

,

,

;

,

nem

kormány némely ly vakbuzgó

országgylési
körön kívül is sok botrányt okoztak. Ellenzésre tágas és alkalmas mez
nyílt. A' Metternich-líormáuy mind tovább ment
's a' pártok
ellentéte
mindinkább éles 's keser lett. Gróf Apponyi György cancellárrá neveztetvén ki 's az administratori rendszer behozatala azon félelmet ébresztvén az országban hogy a' kormány az alkotmányt mellékes utón akarja
megsemmisíteni gr. Batthyány Lajos élesen szegült az uj cancellár 's
rendszere ellen, és szövetségeseket keresve hatályos ellenzésre, Kossut hhn\,
kinek Pesti Hírlapja és pestmegyei szónoklata, valamint egyesületi tevékenysége nagy politikai hatalom volt ez idben közelebbi érintkezésbe
jött. Legtöbb megyei gylésen kikeltek a' cancellár ellen/s csakhamar az
egész ország izgalomban volt. Senki sem támadta meg élesebben a' cancellárt, mint gr. Batthyány Lajos. Az ország hangulatát Pestmegye saját
küldöttség által akarta kifejezni
felségénél; 's e' küldöttségnek gr. B.
Lajos is tagja volt melyly azonban el nem fogadtatott Bécsben 'a új
sérelem tárgya lett. Ekkor alapittaték a' védegylet is melylynek elnökéül
gr. Batthyány Kázmér választatok ugyan, de gr. B. Lajos is egyik munkás
és buzgó igazg. vál. tagja volt, 's nagy részt vett a' vele öszszekötíUt
intézetek, gyáralapitó társaság, iparmtár 'sat. alakításában. Itt azonban
Kossuthhtú többször eltér véleményben volt, 's köztük némi ellenszenv
is fejldék ki, melyly azonban nagyobb tekintetek *b ezélok eltt háttérbe
szorult.
így jött el az 1847-ik év, 'a az ország 's különösen Pestmegye
tágittattak

,

a'

szolgái

,

,

,

,

,

,

,

—

keményen készült
Butthyáfiy Lajos

a'

választási harezokhoz. Ellenzéki clubb állíttatott
's elnökségi' alatt
ellentétben

munkás befolyásával

tel
a'

,

budai conservativ clubbal, melylynek lelke gr. Keglevich (labor elnöksége alatt, gr. Descir/fy Emil, gr, Széchen Antal Ürményi Jó zsef fispán
[suti valáiiak. A' választási mozgalomnak Iegnevezetesb eredménye
,

/>

i
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suthuak pestmegyei követté választása vala

,

melyly ellen

a'

kormány

's

conservativ párt mindent elkövetett , mellette pedig Batthyány Lajos és
Kázmér hozák a' legnagyobb áldozatokat. Batthyány L. nyiltan kimondá,
hogy Kossut/ihiú nincs mindenre nézve egy véleményben, hogy iránta
rokonszenvet nem érez, de azért kötelességének tartá a' legnagyobb
ellenzéki izgatót és szónokot a' parlamentbe hozni kinek tárgyismeretére 's dörg ékesszólására szüksége volt. E' választásnak eldönt befolyása ln az 184 7/8 -iki országgylés menetére 's fejleményeire, különösen
a' marcziusi eseményekre. Még fontosb lett ezen idszak az öreg nádor,
József fherczeg halála által kinek helyére az ország roppant többsége
István fherczeget ohajtá megválasztani. Batthyány Lajos ellenkez véleményben volt bár nyiltan ki nem kelt , 's ezért gyanúba vétetett hogy
dicsvágya önmagát szánta el ezen polczra , mi azonban be nem bizonyítható.
Batlh. Lajos, mint ministerelnök, egészen a' fiatal nádorhoz
csatlakozott 's annak teljes bizodalmát nyerte meg.
Megnyílván az 1847-iki örökké nevezetes országgylés, Batth. Lajos
erteljes részt vett annak munkálódásiban, tagja volt a' naplóbiráló
azonban csakhamar lemondott a' nádor-választás
választmánynak, mii
tárgyában
volt, ki a' kijelölési levelet felbontatni kívánta, és felszólalt,
még pedig vezéri hangon, többnyire röviden, velsen, olylykor közvetítve, másszor jogokat óva 's fentartva, a' frendi tábla jogai felett minden
megrövidítés ellenében szigorúan rködve majd minden fontosabb tárgyban. Legnevezetesb nyilatkozatai
a' dec. 7-iki a' KK. és RR. adresse
mellett melyly is spártai rövidségü szerkezetében , 's tartalomdús fontosságában, remeke a'm. országgylési beszédeknek az örökváltság tárgyában, midn tökéletes kárpótlás, kifejezés helyett „méltányost" kivánt
,

,

,

,

,

St

,

l

;

,

:

,

;

midn

tétetni; végre a' febr. 4-iki,

magyar nyelv

a'

és nemzetiség tár-

gyában, azon elvbl indulva ki, hogy nemzeti nagyságunk nem a' nyelv,
hanem a' szabadság affinitásától feltételeztetik a' kapcsolt részeknek a'
latin nyelv használata helyett a' horvát nyelvet kívánta megengedtetni.
,

Ez

utóbbi nyilatkozata melyly a' hallgatóságot igen meglepé, 's a' grófra
sok roszalást vont nyilt jele józan politikájának. „Sem az igazsággal,
sem a' józan politikaival öszsze nem fér ,, úgymond" hogy mi, kik felhagytunk a' reménynyel hogy a' m. nyelvet a' kapcsolt részekre ráparancsolhassuk, ket egy holt nyelv használatára akarjuk szorítani. Ez olyly
zsarnokság volna melylynek példája a' történetekben nincs ilyly félszeg
és gyáva eszköz az egész világ roszalását 's kaczagását idézné fel, 'stb.
Batthyány Lajos ilylyen politikai elzményeinek természetes következése volt azon nagy és szomorú szerep mely lyet fejére a' marcziusi napok
hoztak. Elmetehetség, kitartás, ers akarat, hazafiság, 's nagy vagyon
voltak azon tulajdonok, mik
a' frendi táblai ellenzék vezérévé tevék.
Áthatva az ujabb kor reform-eszméitl, a' gazdag mágnás harczra kelt a'
kiváltságok elítéletei ellen büszke olygarcha létére gylölte az idegen
bureaucratia jármát, szegletes, kevély viselete 's modora által sok ellenséget szerzett ugyan magának de pártja erkölcsi erejének sohasem
ártott. A' sok ragyogó phrásis-kovácsolás
de csekély politikai érettség
közt , melyly Magyarországon napi renden volt Batthyány hajthatlan
jelleme, 's nagyszer egyénisége természetes felsbbséget gyakorolt,
,

,

,

,

;

,

t

:

,

,

,
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mclylyet nagyuriassága \s gazdagsága még inkább gyámolított. Márcziusban természetes út nyilt eltte a' ministerelnökségre, mert e' viharos
napokban volt Kossulhhiü, egy firányt tartva bár részletekben eltérve,
a' magyar ellenzék vezére, melylynek gazdagsága és neve 's tekintélye
,

nyomadékát kölcsönzé. István fherczeg kézirata

tudósítva Ion,

által

hogy

mint ministerelnök, az els m. ministerium alakításával bizatott meg. Engedett a' felszóllitásnak 's a' márcz. 23-iki
ülésben felolvasá ministerei sorjegyzékét, mintán Bécsben, az István
fherczeg vezérlete alatti magyar küldöttséggel, 's kezet fogva Kossuth,
gr. Eszterliúzy gr. Széchenyi, gr. Cz-iráhy Jánossal, st Sontsich Pál- és
Babarcz-yvA, tehát a' politika minden szinezetü férfiaival, a' jóságos fejedelmet hoszszasb habozás után a' márcziusi törvények megersítésére
birá. A' ministerinniban azonban olyly ellenkez tényezket halmazott
öszsze, minden oldalra eleget kívánván tenni, hogy ebben már ekkor
lehete látni a' késbbi egyet nem értés magvait. Kossuth mellett ott vala
gr. Széchényi, 's a két politikai modorellenség közt a' bölcs Deák. Nagy
elhatározottsággal kezdé el ministeri pályáját, 's hallván a' pesti zajokról,
azon szigorú kijelentést tévé hogy „ha rend nem lesz Budáról fog a'
a' törvényhatóságokhoz körlevelet intézett, melylyfvárosra lövetni"
ben ezeket a' néplázitók 's tulajdonsértk elleni érczszigorúságra szólítja
Épen a' szerencsétlen függetlenségi nyilatkozat eltt egy évvel,
fel.
april. 14-ikén pénteki napon, érkezett a' ministerelnök Pestre. Algyuk
dörögtek, a' nemzetrség díszben tisztelgett a' Dunaparton, röppentyk
szálltak a' levegbe ékes hölgyek hoztak virágkoszorúkat de vihar és
zápores vágott közbe 's az ünnepély elázott, a' tüzek kialudtak.
Batthyány L. feladása kezdettl fogva lehetetlen volt azonban a' dolgok
eleinte elég: csendesen és rendesen mentek, noha az austriai státusadósság, a' szerbek 's horvátok haragja, kiknek élén a' bán 's a' patriarcha
elhatározottan állottak elejétl fogva roppant akadályok voltak az új
rend megszilárdulásának utában. Július 4-ikén nyilt meg a' képviseleti
alapon öszszehivott pesti országgylés melylyre B. L. két vasmegyei
min szerepet
kerület részétl egyértelmüleg képviselvé választatott
játszott itt Batthyány annak helyén fogjuk bvebben elmondani. (1. pesti
országgylés) Kínszenvedése napjai az országgyléssel kezddtek, melylyen, noha nagy többsége volt, az események hullámai közi nem lehete
uralkodnia. A' bánnali conferentiák Bécsben hol János föherczegnek kellé
a' horvát ügyben békebhóvá lenni, valamint elbb az innsbrucki út,
sikerre nem vezettek. Batthyány, ezt látva, az országgylésen mérsékl
szellemben mködött ugyan, de a' Duna 's Dráva-közti hatóságokhoz
rendeletet bocsátott hogy mozgó nemzetröket 's szabad sapátokat
állitsanak ki. A' katonaság \s katonai becsület és szeplötlenseg irányában
felsége a' király által,

,

,

,

,

,

,

—

—

,

,

—

:

,

,

;

,

-

,

,

,

minden lehet ovatottsággal

's

kímélettel

volt;

az aug. i'l-iki

ölésben,

Mészáros hadügyministerrel együtt, egyenesen kinyilatkoztat:!, hogyha
Perczel Mór nyilatkozata melyly ben a' katonaság árulásáról bes
a' ministerségrl azonnal lemond. Ez idtájban
roszaltatnj nem fog
elkezddött a' barcz Batthyány és Kossuth pártja közt. A' kis lapok
fecsegtek, gúnyoltak, haraptak, a' mint csak tüdejök- 'a fogaiktól kitelt.
Különösén a' flánkos , veres tarajos Márczius tizenötödike folyvást Bárral
,

,
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dobálta Batthyányi 's az egész ministeriumot, Kossuth kivételével. MelA' sept.
lette csak a' józan Pesti Hirlap küzdött eszesen és férfiasan.
15-iki ülésben Pázmándy Dénes elnök értesité a' házat a' bécsi küldöttség
rósz sikerérl a' ministerium leköszönt 's felolvastatott a' nádor fhg.
fogja megleirata melylyben jelenti, hogy a' ministerium leköszönvén,
ragadni az ország kormányát
Kossuth ennek ellenemondott, 's újra
,

—

,

,

,

,

elfoglalá

ministeri

Batthyány

székét.

ezúttal

gyámolitá

fölibe

ntt

hogy senki
nyilatkozott: felteszem „úgymond"
sem hiszi rólunk, mintha mi azért tettük volna le tárczainkat, hogy
nélkül akarjuk
a' veszélytl félünk 's az országot készakarva kormány
hagyni. De, a' kormány tetteiben egységre van szükség a' mi ekkorig
nem volt. En is azt mondom hogy felels kormánynak kell lenni 's erre
ministertársát,

's

igy

,

,

,

,

jelenleg legalkalmasabb Kossuth Lajos.'' Ez önmegtagadást nagy éljen
kisérte, 's a' veres tollasok ujongtak. Anynyival nagyobb vala meglepetésük 's haragjuk, midn Batthyány még az nap este tudata, hogy a' fherczeg-nádor által új ministerium-alakitásra van megbízva. Batthyányi , a'
másodszor ministerelnököt események roppant tömegei rohanták meg.
Az országgylésen mérges boszantó és örökké interpellálgató ellenzék
szoritotta , kivül a' gyorsan közelg horvátországi bán. így felülrl elta,

,

,

,

gyanúsítva, ismét resignálni akart. De Kossuth, Nyáry,
Madarász a' haza nevében hivták fel hogy helyét megtartsa, Megtéve
olyly feltét alatt hogy bizalomra számithasson a' ház tapsolt örömében,
's Batthyány még egyszer minister maradt, noha aljas utczai demonstrátiók nem hiányoztak. E' napokban roppant munkásságot fejtett ki roppant
felelsége érzetében. Sept. 17-ikén elmutatá ministerei sorjegyzékét a'
tárczák kiosztása nélkül.
Ghiczy Kálmán , Szentkirályi Mór , Erddy
Sándor gr. Vay Miklós báró Kemény Dénes báró Eötvös József báró 's
Mészáros Lázár valának a' nevek. Deák és Klauzál nem akartak részt
venni.
E' napokban, parlamenti parforce-vadászat következett 's
Batthyány L. volt az üldözött vad. Négy ellennel kellé küzdenie a' legfelsbb kegy vesztéssel a' bán seregével a' római sánczokban ül ráczokszítva, alulról

,

;

,

,

—

,

,

,

—

;

,

kal

,

's

az események által óránkint

—

,

ersöd

verestollas párttal

a'

parla-

mentben.
A' catastropha óriási léptekkel közeledett. A' bán közel álla
felsége gróf
már a' fvároshoz a' nádor elhagyta az országot midn
Lamberget kir. biztosul küldé. Ezen kinevezésrl Batthyány a' biztosnak
érkezése eltt csak néhány órával tudósittatott Pulszky Ferenez bécsi
státustitkár által. Kossuth távol volt Pestrl a' tiszai népet felkölteni,
's
gróf Batthyány tanácskozmányt tartott , melylyben elhatároztatott
,

,

Lamberg elismerése 's elfogadása, 's megigértetett hogy mig a'
táborba utazó ministerelnök viszsza nem
az országgylés semmi elhatározó lépést nem tesz. E' lépése által egészen elvesztette népszerségét, a'
melylyben
viszszatért Kossuthnak könynyü volt határozatot hozatni
Lamberg gr. küldetése törvénytelennek bélyegeztetek. A' szerencsétlen
Lamberg a' felbszült nép utczai dühének áldozata lett. A' forradalom
els vérfoltjai általános sáppadást okoztak, mindenki látá a' tátongó
törvényt, a'revolutió halálmadarait, mik fekete szárnyakat terjesztettek a'
szerencsétlen haza fölé. Batthyány ekkor a' pákozdi táborban volt hol
a' bánnal fegyvernyugvás köttetett. Ö mint maga egy levelében eladja,

gr.

,

j

,

,

,
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vélte gr. Lamberget feltalálni) <le csalatkozott. Ezalatt
határozat hire 's Batthyány levert lélekkel és a' legkeserbb sejtelmekkel indult Pest felé. Útközben hallá gróf Lamberg rémes
felségének gr. Lamberg által küldött kézirahalálát , 'a kapta kezeibe
mint ministerelnök, felszólittatott hogy Lamberg
mélykékben
tait
gr. kineveztetését ellenjegyezze. Már minden késn volt, Batthyány
a'

magyar táborban

eljött a' pesti

,

,

,

,

bánhoz

elhagyására birja. Ez nem sikerülvén Bécsbe sietett,
de itt akkor már Récsey tábornok m.
a' mit menthet

hogy mentsen

,

,

hogy ezt,

elmutatván Magyar-

viszszasietctt a'

ország földének

felsége Írását

,

,

,

ministerelnökké lévén nevezve, semmit nem eszközölhetett, 's ingerülten
hagyta el a' fvárost és jószágára ment. Nyilt levelében, melyly Kossuth
Hírlapjának 18-ik számában le van nyomtatva, igazolja eddigi eljárását
rágalmazói ellen 's egyszersmind actákat szolgáltat önmaga ellen késbbi
perében. E' levél, melyly Batthyány Lajost egészen jellemzi szorul szóra
„Hat nehéz hónapon át küzdöttem a' kormány gondjaival,
igy hangzik
a' körülmények kényszerségénél fogva viszszalépek , teend
's midn
közpolgárától igényelhet, az els, mit
mindent, mit a' hon tlem mint
Ízlelnem kell, keserség. Mert mi lehet keserbb á' tisztakebl hazafira
nézve mint midn az úgyis anynyi cselszövényiiyel körülhálózott 's ocsmány árulással veszélyeztetett hazában rejtélyességgel vádoltatik ?
Ha valaki eddig követett politikámat egyenesen kárhoztatja, ezen nem
ütközöm meg de arról nem gyanúsíthat arról nem szabad senkinek
hazám függetlenmintha titkos mködésekre
gyanúsítani engem
használtam volna befolyásomat mert ezt egész
ségét veszélyeztetkre
multam nyilvános térrei föllépésem óta a' mai napig melyly nyitott
könyv gyanánt fekszik a' nemzet eltt tökéletesen megczáfolja. Sokan
mit csináltam 's mért voltam anynyi
leginkább azon akadnak fenn
ideig Bécsben? Hogy e' tekintetben is megnyugtassam a' kétkedket,
szóljanak azok. Ön tisztelt
száraz röviden tényeket fogok elsorolni
barátom tudja miként a' honvédelmi bizottmány 's több ná'ani öszott Lamszegyült képviselk megegyezésével mentem a' táborba
berggel találkozandó 's t, a' menynyire tlem függ, a' törvényes
,

,

,

:

h

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

maradásra kényszeritend. Ott azonban nem találtam, 's azt hittem,
táborában lesz, 's azért Moga fvezér megegyezésével
Bubna rnagyot oda küldöttem olyly utasítással miszerint még azon
éjjel Lamberg vezért nevemben egy találkozóra kérje meg, ha pedig még
nem volna ott, ittlétemrl említést se tegyen. Bubna rnagy Lamberget
természetesen ott nem lelvén, azon reményben, miszerint Lamberg ez
alatt megérkezendik eszközlötte ki minden elleges tudomásom és befolyásom nélkül a' fegyverszünetet. Ezt csak azért említem meg, mert e'
fegyverszünet létrehozását is, mintegy gyanusitólag némeklyek nekem
tulajdoniták. Ekkor hozták a' táborba küldött képviselk a' háznak azon
végzését, melyly nemcsak ellenemi bizalmatlanságon alapult, hanem
téreni

tán Jellachich

:

,

,

hitem szerint hadi seregünkre nézve is veszélyes leendett. Ezt kijelentettem az oda érkezett képviselknek azon tanácsosai miszerint ezen tárgyat minden beleavatkozásom nélkül terjesztenék a' tisztikar ele, mi
,
a' v<
is meggyzdtek
's azért
megtörténvén, veszélyességérl
tisztikar
megígérte és
Kihirdetésétl el is állottak, miután az ÖSZSZOS
:

k
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fik
ha Jellachich a' manifestumnak nem hódol 'a
fegyvereiket addigié nem teszik, mig seregei közül
csak egy is e' haza földét tapodja. Innen Pestre indulván útközben egy
felségéfutár által Lamberg kimultáról tudósíttattam 's egyszersmind
nek hozzám intézett három rendbeli kézirata kezemhez szolgáltatott. Föl
szólittattam, t. i. hogy Lambergnek, mint meghatalmazott kir. biztosnak
'8 Majláth Györgynek , mint helytartónak kinevezését 's az országgylés
elhalasztását tárgyazó okleveleket ellenjegyezzem. Rögtön viszszasiettem
a' táborba , hogy , miután Lamberg már az élk között nem volt, magam
szólván Jellachichchal 's a' kir. kézirat által igazolván Lamberg kinevezmert Jellachich ezt , a' manifestummal együtt csak koholmánytetését
arra birjam, hogy seregével együtt az országból kitakanak állitá
rodjék. Ez nem sikerült. Ekkor indultam Bécsbe, 's pedig két okból:
elször hogy a' kapott kir. kéziratok törvénytelenségét kifejtsem másodszor, hogy Lamberg szomorú halálára nézve a' dolgot kiegyenlítsem,
nehogy önkény és rósz akarat ezen esetet egy státuscsapás merényletére
fölhasználja. És sejtvén már ekkor, miszerint ügyeink legközelebbi fordu-

kinyilatkoztatta

hogy

:

,

,

ket megtámadandja,

,

,

—

—t

;

,

Bécsben fog eldlni azért is mentem oda hogy törekvéseim által a'
fenyeget veszélyt ott háritsam el, honnan az hazánkra nézve leginkább
származott. Szóltam Wessenberggel, minta' kihez mindig utasítottak, 's
mondám neki, miszerint helytartót a' törvény nem ismer, az országgylést pedig elhalasztani vagy berekeszteni a' törvények értelme szerint
addig nem lehet mig a' budget tárgyalva és befejezve nincsen 's ezért
lata

,

,

,

,

tárgyban kiadott okleveleket ellenjegyezni nem fogom. Lamberg
ügyében pedig mondám hogy a' mint e' szomorú esetet illetleg a'
törvényes nyomozás szükséges ugy azt politikailag egy coup d'état
végbevitelére kizsákmányolni annál kevésbbé lehet, miután ezt a' képviselház is általánosan roszalta. Arra is figyelmeztettem t, miszerint e'
szomorú esetnek közvetett okai
is
mert ez a' törvényes formák mellzésének gyászos következménye 's nehogy effélékre ujolag okot szolgálaz

e'

,

,

k

,

,

tassanak

,

mit
küldjék hozzám báró Vay ministerelnök kinevezését
kötelességemnek ismerek. Ezen értekezésnek eredméfelségének azon kéziratát,
a'
következ napon megkaptam
,

ellenjegyezni

nyeként
melylyben hivatalróli lemondásom elfogadtatik 's egyszersmind megküldetett b. Vay ministerelnökké neveztetése egy más irattal megtoldva,
melylyben fölkérettem, hogy b. Récsey Ádámnak kinevezését hg Eszterházy helyébe, ellenjegyezzem, mit természetesen nem tettem, mután a'
lelép ministerelnök törvényesen csak utódát ellenjegyezheti, ennek levén
hatalmában ministertársait megválasztani 's megersités végett fölterjeszteni. Errl Wessenberget egy irat által tudósitottam
egyszersmind
figyelmeztettem b. Récseyt, hogy ne hagyja magát eszközül felhasználni
egy készülend státuscsapásra, mit
nekem egyelre meg is igért. Nemsokára azonban tudósításomra jött ama hires manifestum melyly ellenjegyezve van b. Récseytl, 's a' melyly Magyarország függetlenségét semtanuk eltt
mivé tenné fölkerestem tehát
's miután találkoztunk
szemére vetettem ingatagságát és törvénytelen lépését a' manifestumról
pedig kinyilatkoztatám miszerint az olyly megvetése minden törvényszerségnek 's önkényes hadizenet a' magyarok ellen melyly után
,

;

,

t

;

,

,

,

,

,
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Magyarországnak nem marad más hátra, mint önvédelmérl gondoskodni.
És ezzel többé dolgom nem levén, tüstént odahagytam Bécset, és Sopronyon keresztül jószágomra mentem, hol felszerelvén magainat, 's fegyvereimbl ellátva tiszteim 's volt jobbágyaim közül is többeket csatafia szeretett hazámnak, nemcsak tanácscsal,
síkra indulék hogy mint
hanem életemmel és véremmel is szinte szolgálatomat bebizonyítsam.
Azonban a' gondviselésnek máskép tetszett rólam rendelkezni 's egy
,

h

,

,

következtében jelenleg ágyhoz szegezve tétlenül
vesztegelnem kell, de hiszem miként rövid id alatt ismét gyülekszik
roncsolt karomba anynyi er, hogy a' hazát dúló ellenséggel szembe
szállhassak 's a' gyzelem dicsségében vagy ha lenni kell a' gyászos,
de nagyszer temetkezésben részt vehessek. Ezekben van Pestrl eltávoztam óta napjaim rövid vázlata. A' mi pedig a' számtalan pletykákat
sokkal többre becsülöm magamat, semhogy azok mindegyikére
illeti
válaszolgassak, melylyek ugy is már olyly szemtelenekké fajultak miszerint még az Augsburgi Allgemeine szerkesztjét is mardosta a' lelkiisés kénytelennek érezte magát egy csillag alatt oct. 7. 281. számeret

szerencsétlen

esés

,

,

,

,

:

,

,

szállani. Azt sem hittem, hogy ilylyen védelmezre
Egyébiránt csak záradékul jegyzem meg hogy én soha

mában védelmemre
szoruljak

!

.

.

.

,

semmit ministertársaim beleegyezése nélkül nem tettem, olylyanokról
pedig hallani sem akartam, mikáltal az 1848-ki törvények megcsonkíttattak volna; ezt nemcsak soha nem változott jellemem, hanem mind
privát nyilatkozataim mind nyilvános és hivatalos eladásaim eléggé
,

bizonyítják."

Lássuk már Batthyánynak

,

mint embernek, státusférfinak és magyar

ministernek jellemzését 's politikáját.
Gróf B. Lajos erteljes, szilárd, rendülhetlenül elhatározott, elvekben
soha nem ingadozó jellem volt, tele bátorsággal, józansággal, 's kitartással,
de egyszersmind önérzettel 's büszkeséggel is; hazája s nemzete javáéit
úrias modorú 's fellépés,
lángoló hazafi de egyszersmind aristocratai
valódi nemesember, kinek komolyan hideg, olylykor éles és keser valója
igen jól állott; aristocrata a' szó teljes de nemes értelmében, ki a' nemességet korona- 's nép közötti öszszeköt közelít kapocsul tekinté 's
annak történeti eljogait magasb szellemi aristocratia emeltyiül 's gyácsaládának smagyar törsfájára de fleg
's
molaiúl. Büszke volt seire
A' mi elmeazért mert éldi közt számos kitn hst 's hazafit látott.
tehetségeit illeti Batthyány L.nem anynyira leleményes, önállókig alkotó,
eredeti, mint fontolgató itél, az öszszehordott anyagot rendszeresen
feldolgozó 's alkalmazó, világosan gondolkodó f volt, egészséges, fifia
nézetekkel. Sokat olvasván, sokat utazván sokoldalú ismeretekkel birt, melylyek azonban nem anynyira alaposak \s positivok, mint pillanatnyi izlése 's
mint
kedvetelése szerint irányzottak valának státus- vagy szakférfivá
;

,

,

,

,

,

,

—

,

,

:

,

—

;

már mondva

— nem neveltetett, st

bség

elpuhitó ölében';
anynyival bámulatosb hogy miután utazásai közben hazájának alacsony
mveltségi fokát 's nemzetének hiányait és szükségeit megismerte, ers
akarattal tévé élete feladásává, minden erejét 's idejét nemzete lehet
kifejtétének elmozdít ására szentelni. Az eszközök választását sokban
volt

a'

és

jetiiét

,

elhibázta;

'

ez volt szerencsétlensége.

—

Jél ismerte ai

myagi érdekek
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magas jelentségét ama'

czélra; azért

minden

eféle

anyagi

's

ipari vállala-

t

részt venni; az orsz.
toknál lényegesen, többnél épen vezetleg látjuk
védegylet , a' pesti iparegylet, gyáralapitó társaság, jégkárment, kereskedelmi czukorgyári gépgyári 'sat. egyletek nagy részben neki köszönik
létezésüket, 's elnöklete vagy legalább együtt vezetése alatt állottak. A'
politikai téren pedig azon percztl kezdve, midn arra fellépett, az
elkopott kiváltságok megszüntetése a' státuspolgárok egyenjogositása,
a' közigazgatás, igazságszolgáltatás, közlekedés javítása, a' nemzeti érzelem
ébresztése mellett küzködött folytonos következetességgel.
Batthyány
úgy volt meggyzdve, hogy a' pragmatica sanctio 's az ösi m. alkotmány
által nemcsak az austriai fels. házzali közösség
a' személyes unió értelmében, hanem Magyarország önálló kormányzása is biztositva van. 'S
minthogy és véleménytársai ezen megbomlott státusviszonynak helyreemeltyjét látták, sok
állításában egyszersmind a' nemzet jóllétének
éven át e' czél után törekedtek 's 1848 márcziusát is ennek elérésére használták fel. Az új, vagy inkább új életre keltett magyar alkotmány kir. helybenhagyást nyert 's törvényes erbe lépett. E' percztl kezdve Batthyánynak következetes igyekezete ln ez alkotmányt teljesen életbe léptetni,
ersíteni, minden küls megtámadás 's bels rákfene ellen állandóul biztosítani. Ezen alkotmányt tekintette
az egyedüli alapnak, melylyen tovább
akart építeni , 's melylyet minden , úgy a' viszszalép
mint a' radical
magyar párt megtámadásai ellen erélyesen védelmezett. Tagadhatlan,
hogy sem Batthyány L. sem az akkori gyenge és megijedt bécsi ministerium
nem látták át kellképen ezen életbeléptetésnek roppant nehézségeit 's
ezek annál nagyobb mértékben törtek el mert az eszmék 's események
lázas gyorsasággal rohantak, és igy nem csodálhatni, hogy Batthyány és
ministerei
különben is ujonczok 's igen különböz politikai elemek
nem mindenkor a' legjobb eszközöket választották a' nehézségek leküzdésére, a' bajok megelzésére, 's gyakran ingatagságot 's elhatározatlanságot mutattak. Végczélját érez következetességgel tartotta szemei eltt,
elvre nézve tisztában volt magával Batthyány L. de az eszközökre nézve
nem mindig 's végre örökké csak meggyzdése 's lelkismerete szerint,
de politikailag sokszor nem helyesen határozott. Hogy czélját érhesse,
bölcsen akará megválasztani eszközeit, de a' ma jónak látszó eszköz, az
események rohamában , holnap már hiányos vagy épen használhatlan lett.
Es a' minden oldalról tolongó események fleg személyét érték.
Csakhamar belátta a' márcziusi törvényekben foglalt engedményekbl Bécsre
's Austriára származó kárt 's veszedelmet , 's érezte , hogy az ezen törvényekhezi szigorú ragaszkodás az egész magyar alkotmányt st nemzetiséget veszélyeztetheti; innét folytonos törekvése békés kiegyenlítésre.
Nézeteinek ilyly módosulása, olylykori ingadozása az eszközök megválasztásában, melyly természetes következése volt az id viszonyainak, 's
jele gyengesége önérzetének, de egyszersmind józanságának
a' túlságos
magyar párt részérl gyengeség, következetlenség, st udvari rokonszenvek
's árulás
ausztriai részrl pedig Kossuthtóli függés 's illoyalitás vádját
vonák a' gróf fejére. Mások, jobbra és balra, eltértek a' márcziusi törvények terérl; a' bécsi ministerium sokallta 's a' birodalom fenállásával
öszszeférhetleneknek tartotta, a' m. radicalpárt kevesellte azokat, csak
,
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—
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Batthyány állott szilárdul a' két eltér er között, hajtliatlan újjal
mutatva azon törvények tábláira. Mindkét ellenkez párt mezt nyert
magának szenvedélyek 's pártviharok fejldtek ki melylyekct B. ismét
a' mároziusi törvények által akart zabolázni. így mindkét fell roszaltatott,
helyzete napról napra nehezebb, hatása szkebb kör lett. Lelépni nem
engedé hazafisága, látta a' veszélyt mindkét oldalról, látta *' forradalomra
vezet irányt, 's nemzete jellemének és gyengeségeinek és a' túlzó párt
ezekre számított hatásának ismerete mellett látta nem meszsze távolban
az Austriával, st királysággali végszakadást, átlátta más részrl Ausztriának a' márcziusi törvények által rögtönzött helyzetét 's minthogy csak
az Öszszes monarchia fentartásában hitte feküdni a' magyar királyság
megmentését melylyhez elhatározottan ragaszkodott, ezek által hatását
két ellenkez tényez közé látta szorítva hogy a' túlság ne gyzzön 'a
egy részrl az ország alkotmánya megmaradjon, más részrl a' forradalom
,

,

,

,

,

,

és

anarchia

elmellztessék.

Ilyly

helyzetben

természetes

volt

,

hogy

mindkét oldalról sok ellensége támadt 's csaknem isolálva érezte magát
perczekben.
Batthyány sziklakemény jellem volt,
a' legnehezebb
hajlani és simulni nem tudó, ha elvérl ha törvényrl ha mködése

—

,

,

de meggondoló

békülésre

,

kiegyenlítésre hajló,
hogy nem-lényeges engedmények 's áldozatok által
sohasem
a' lehetleg elérhett érhesse el, 's az egészet ne koczkáztassa.
akarta M. O. teljes és egész elválását Austríától, elhatározott ellene volt
a' respublikái törekvéseknek , 's bár hg. Metternich kormánya elveitl
végczéljárol volt szó
ha arról vala kérdés

;

's

,

,

O

azokat gylöl, a' királyság eszméjének mégis, valamint
személyének, 's az austriai házzali kapcsolatnak a' márcziusi
alkotmány értelmében mindig következetesen hódolt, 's e* nézetei mellett
elég gyakran koczkára tette népszerségét, tekintélyét, hivatalát, st
életét, 's kitette magát félreismerésnek, nyilvános mocsoknak és botrányMidn Austria ügye Olaszországban roszul állott 's Kossuth az
nak.
ott lev magyar hader viszszahivását kívánta, Batthyány leghevesebben
küzdött ez ellen, nyíltan lépett fel a' közös egy monarchia érdeke mellett,
's még akkor birt nagytöbbségével nézetét keresztül is vitte a' parlamentben. Kossuth már 1848 júniusán lengyel légiót akart alkotni, Batthyány
ennek is ellene volt 's minden idegen beavatkozás ellen nyilatkozott.
Batthyány szinte rokonszenvet érzett Frankfurttal, de e' mellett fel
akarta tartani a' fenálló köteléket Austria 's M. O. közt és ezért igen
roszalta a' képviselház többségének fenyeget nyilatkozatait Németország mellett, Austria ellen. Midn Kossuth az austriai szinek elvetését 'a
Batthyány Lajos
a' magyar szinek felvételét kívánta a' seregnél, ismét
volt, ki erteljesen e' rendszabály ellen szegült. Szóban forogván a' státusadósaáffok círy részének elvállalása, Batthiiáni/ ismét Kossuth ellenében,

idegen,

st

királya

—

,

,

200 milliónak elfogadására szavazott, nem jogi vagy méltányossági, hanem
csupán eszélyességi okokból, az ország érdekében, bölcs takarékosságból,
iiitlvly olylykor költ, hogy többet megmenthessen. Milyly bölcs volt e
O.
nézete, melylynek elfogadása talán aj fordulatot adhatott \olna M.
ügyének, bebizonyitá a' következés. Még késbben is. midn a bécsi
r
ministerium a pénz- és hadügyi tárczák viszszaadását követeié, Batthyány
ennek lényegesen ellene, volt ugyan, de a/t hitte, hogy kerek megtagadás

;
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mindent élére állítani 's nyugodt tanácskozás után lehet
mindkét rész által elfogadható kiegyenlitési módot találni
azonban a' túlzó párt a' kiegyenlítés minden lehetségét elmetszé. Kossuth
magasb dijt határoztatott az új honvéd mint a' régi rendes katona zászló
álljaknak, a' mi természetes ösztön 's jeladás volc tömeges zászlóhao-yásra
's áttérésre. Batthyány roszalta 's tiltotta
ez áttérést és ekkor történt,
hogy egy csapat budai gránátos, radicál ifjúságtól vezetve, a' gróf szállására tört, és az áttérési engedelmet ki akarta csikarni. Batthyány egyedül
lépett a' dühös tömeg közé 's himezés nélkül mondta el véleményét, hogy
„minden katonát, ki zászlóját, esküje daczára elhagyja, hitszeg 's becsáltal

kell

valamelyly

,

,

-

,

,

telen íiczkónak tart, ki hasonló hitszegést

követhet el a' magyar zászló
ellenében is, és neki ilyly katonák nem kellenek." A' tömeo- haragra
gyúlt, lámpáskaróról, bitófáról, árulóról beszélt. Batthyány oda ajánlá
életét , de megtagadta a' követelt engedelmet. Bátor 's méltóságos viselete
nem téveszthette el hatását a' tömeg morogva szétoszlott. Midn
kevéssel ezután laktanyai lázzadások, 's a' leggonoszabb
kicsapongások fenyegették, 's a' képviselház, és az egész ministerium sürgeté az
engedelmet , végre engedett a' szükségnek, de ekkor is igyekezett legalább
a' törvényes szint megtartani.
Midn a' törvényhozó test 's István
fherczeg-nádor 1848 septemberén egyesülve hittak fel Batthyányi eo-y
második ministerium alakítására 's ezekhez még a' sept. 16-iki kir. leirat
is járult
Batthyány, teljesen átlátván a' dolgok kétes helyzetét, elre
kijelenté, hogy csak kiegyenlitési ministeriumban lát mentséget, melyly
a' magyar pártoknak talán nem leendne ínyükre, A' ministeri névjegyzék
ílyly szellem volt, Kossuth és társai nem voltak azon olvashatók, 's azonnal
meg is kezdek az ellenzést. Midn e' ministerium életbe nem léphetett, a'
;

nem

—

,

bonyolódások pedig növekedtek 's
felsége, atyai szándokában Lamberg
grófot küldé rendkivüli kir. biztos minségében a' magyar dolgok kiegyenlitésére, az országgylés pedig e' küldetést, ministeri ellenjegyzés hiánya,
miatt, törvénytelennek bélyegzé, Batthyány kijelenté, hogy a' küldetés
azonnal törvényes lesz ha
azt ellenjegyzi 's erre késznek is nyilatkozott mert igy reményié csak a' kiegyenlítést lehetnek a' revolútiót
elkerülhetnek. ígéretet vn, hogy a' pákozdi táborbóli viszszajö vétele
eltt semmit sem fognak Pesten e' tárgyban végezni. E' közben Lamberg
gróf Pestre jött,'s gyalázatosan öszszekonczoltatott. A' honvédelmi bizottmány elkezdte mködését. Batthyány mindkettt útközben tudta meo-.
Azonnal Bécsbe ment 's ministeri megbízatását a' felség kezébe viszsza,

,

,

,

,

,

.

Ugyanonnét oct. l-jén a' képviselházban irt levelében roszalva
nyilatkozott Lamberg gróf rémes meggyilkolásáról. Lemondott egyszers^mind követi állásáról is 's viszszalépett a' magányéletbe. E' percztl

adta.

,

azonban közpolgárrá lévén engedett
,

csainak,

's

loyalitás

a'

terét

a'

honvédelmi bizottmány paranfogott Theodorovich
Vasmegyében mint közkatona,

elhagyta. Fegyvert

tábornok ellen Vidoss József seregében ,
hol azonban lováról leesvén, karját öszszezúzta, 's további harczolásra
tehetetlenné lett. Felgyógyulván
követi állását választóinak ítéletére
,

,

hogy

novemberben újra követté választatván
tette az indítványt, hogy hg, .Windecember végs napján 1848. ismét
dÍ8chgrátzhez 's ha lehet Ollmüczbe
felségéhez küldöttség menjen
24
i k. hm. Tár. 1. köt.

bizta

,

's

történt

így

,

,
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Ez indítványt, az akkorában uralkodó
nevezni. Indítványát a' karzatok
lehete
merésznek
terrorisnnis
haragos moraja kiséré. Madarát* László durván támadta meg satelleszilárd 's nyugodt maradt, 's maga is a küldöttseinek ujongása közt,
ség tagja lett, bár sokan ellenkezt tanácsoltak. Ez volt utolsó mkökiegyenlítést eszközölni.

békés

mellett

,

dése.

A' berezeg Windischgratzhez küldött békekövetségbl , melyly általános teltétlen megadásra utasíttatván , ezélra nem vezetett, miután néhány
napig társaival együtt le volt tartóztatva, Pestre jött 's Pesten maradt a'
gróf, hol a' Debreczenbe futott országgylést nem követve nyugottan
1849. gróf Károlyi Györgyné tereméiben
élt. Azonban január 8-án,
egyszerre elfogatott, 's egy budai laktanyába záratott. A' forradalmi
ernek az emiitett év tavaszán lett elhaladása 's a' fvároshoz közelítése
idejekor, több fogolytársával együtt Pozsonyba, Lajbaehba, Olmützre,
az uj-épületbe
's a' fváros viszszafoglalása után júliusban ismét Pestre
hozatott, 's itt felségsértés bne miatt bitófára Ítéltetvén, oct. (5-ikán,
épen gr. Latour hadügyministernek a' bécsi pórnép általi kegyetlen
azonban a' közbejött esemény miatt nem
meggyilkoltatása évnapján,
egyszersmind minden vagyona
kötéllel hanem golyóval, kivégeztetett
ítélete oct. 5-ikén reggel hirdettetett ki. Elitéltetésének
eb'oglaltatott.
alapja hogy ministerelnöki minségében olyly határozatokat hozott vagy
teljesitett s engedett teljesedni, melylyek a' M. O. és austr. ör. tart.
közti kapcsolatot tágitották 's az alkotmány erszakos felforgatására
vezettek
hogy továbbá fegyvert fogott 'a újra követté választása által
a* forradalmi pártot ersítette. Ezenkivül a' Wiener Zeitung leveleket
emiitett , melylyekbl kisülne hogy gr. B. L. a' bécsi octoberi napokat
A' gróf azonnal a' halálra
elkészíteni segített 's e' ezélra pénzt adott.
ítéltek számára rendelt külön szobába vitetett. Itt egy ismers franczia
abbénak, gr. Károlyi István udvari káplánjának, látogatását kérte ki.
Este miután nejét rövid idre 's többek jelenlétében látta volna, lefeküdt,
szobában maradt tömlöcztartótól rendesen használni
's a' vele egyazon
szokott lószrvánkosát kívánta. Ez óhajtása teljesítetett, az rök azonban
ágya közelében maradtak. Midn oct. (5-ikán reggel fel akarták ébreszteni,
látták, hogy aludt vérben úszva, ájulva fekszik, testén négy sebbel, 'a
egyik kezébl kis tr hullott ki melyly a' vánkosban volt rejtve. Rögtön
de ereje nem tért viszsza többé. Döfései,
orvosi segély magához hozta
roszul sikerültek
de
mik által a' bitófa halálát megelzni akarta
bizonyítják lelki erejét, 's érczakaratának uralkodását a' test felett. Hogy
nem volt szabad moczezannia,
a' közel álló röket figyelmesekké ne tegye
nem egy hangot, egy sóhajt bocsátnia csöndesen, némán, mozdulatlanul
kellett trni a' fájdalmas sebeket. E' közbejött esemény miatt el kellé
halasztani a' végrehajtást, 's a' reggel korán a' fapiaczon öszszegyült
tömegek aggodalmas kétségben oszlottak széljel. Eges* napon át bizonytalan hírek keringtek a' városon. Délután 5 órakor azonban csakugyan
,
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—
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—

,
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,
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a' kötél
a' sebesült
nyak látása által
végett
golyóra változtatgatván. Ezen
Nap kiben u'
változás Batthyánynak szinte örömet látszott okozni.
tábori pap volt mellette, ennek karára támaszkodva ment sejj 5 órakor u'

végrehajtatott

a'

okozható botrány

halál-itélet

elkerülése

,

,

,

—

;
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veszt helyre, kérve t, hogy

mert

testileg igen ertlen, és
népnek. Szokott sápadtsága
rendkívülivé nevekedett a' sok vérvesztés miatt ; azonban egyenesen 's
ers léptekkel ment a' közönség közt, melylyet kezeivel intve köszöntött
vonásaiban felmagasztalt szelid megadás feküdt vég szavai a' vadászokhoz
allez,
voltak intézve, kik életét egy perez alatt kioltották „Allez
letérdelt,
Jáger !" monda sürgetleg, levette hímzett házi sapkáját
bekötteté szemét a' tábori káplánnal, 's egy perez alatt nem élt többé.
Holt tetemei a" józsefvárosi temetben zaj nélkül egyszeren temettettek
el, egy pap, házi orvosa 's komornyika által.
A' mi Batthyány Lajos külsejét illeti az classicai nemességü volt ép
úrias, szabad, egyenes tartása, valódi nagyurat jelent
és szép növése
méltóság teljes mozdulatai, ritka szépség, soha nem beretvált nagy
barna szakálla, görök antikokra emlékeztet arezmetszése kevéssé hajlott
orra tüzes, átható, éles szemei, magas homloka, neki kitünleg jól álló
kopasz feje, halvány arezszine, élénk 's ingerlékeny véralkatát eláruló,
éles metszés vonásai egygyé tevék a' legérdekesb jelenetek közül.
Rendszerint fekete egyszer ruhában járt, kihajtott inggallérral, nyakkend nélkül csak ünnepi alkalmakkal öltözött a' gazdag magyar
faristocratia fényébe, 'a ekkor méltóságteljes megielenésével mindent

pedig

nem akarna

ájulási látványt

segítse,

mutatni

a'

:

,

,

,

;

,

,

,

,

;

Fellépése mindenkor tiszteletgerjeszt,
átható szemei, szigorú hideg valója, mindenkor
a' dolog lényegébe vágó, kitérést nem enged vitatkozási modora félelmet
gerjesztettek elleneiben de önkéntelen tiszteletet is. Nem volt sem b,
de mindenkor a' kell
sem szenvedélyes szónok ; ritkán 's röviden
idben alaposan 's logikával beszélt , ezért szavai sohasem tévesztették

elhomályosított maga
olylykor döbbent volt

körül.

;

,

,

,

A' magyar nyelvet elbb hibásan 's nehezen beszélte,
megtanulta 's ügyesen használta. Beszédeit maga készité
németül 's fordította azután magyarra a' megyegyüléseken azonban , '3
késbben a' parlamenten is, már rögtönözve 's talpraesetten szólott.
Magát épen nem becsülte kelletén túl; közigazgatási járatlanságát, mint

el

hatásukat.

késbben

jól

;

minist er,

maga

is

gyakran elismerte,

's

ilyly

felvilágosítást

esetekben

kért.

Ez

volt az

els m. ministerelnök

élete

's

halála.

Emberek

ítéltek felette

azon szigorúság szerint melylyet egy forradalomtól
a' törfeldúlt 's szétzilált ország rendbeszedése szükségesnek mutatott
ténet múzája szinte fog itélni azon adatok szerint, melylyek még nincsenek a' jelenben egészen tisztára hozva, 's alapos és részrehajlatlan

emberi törvények

's

,

;^

—

vizsgálóra várnak.
Y.
Bauer I. Antal jogtanitó 's igazságügyi tanácsos Göttingenben , hirea
criminalista 's e' téren termékeny iró, szül. Marburgban 1772-ben, tanult,
és 1793 óta tanított is, mint privát oktató, ugyanott, 's 1813-ban jött a'
göttingeni egyetemhez ; ezen minségében résztvett a' hannoveri bnt.
törvénykezési rendszer kidolgozásában melylyet, mint már életbeléptetett
törvényt is, felvilágositó munkákkal kisért 1828. 'a 1831-ben Munkái a)
;

:

Grundsatze des Criminalprocesses (Nürnb. 1805.) melylyet 1835-ben,
Lehrbuch des Strafprocesses czím alatt újra kidolgozott, b) Lehrbuch des
Naturrechts (Marburg. 1808, '3 Götting 1825)., c) Grundzüge des philo-
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,;,_:

Strafreckts (Götting. 1825) melyly munkáiban a' büntetjog*
pnilosophiáját bven tárgyalja, d) Lehrbuch des Strafreckts (Götting
1>27. és 1838), melylyben az elbb általa is követett feuerbach-féie elmélettl eltér, 'a az úgynevezett „Warnungstheoriát" állítja fel. e) Die
WarnungStheórie (Götting. 1830.) melyly müvében ezen elméletét

sophischen

;

:

kifejti, f) Anleitung zur Criminal praxis (Götting. 1837.) g)
Sammliing von Strafrechtsfallen (4 k. 1835—39); gazdag szakbeli gyakorlatának szüleménye, h) Abhandlungen aus dem Strafrecht und Slrafprocess
(2 k. Götting. 1840—41), melylyben a' bnt. jog legfontosb tanait biráKorábban sokat foglalkodott Napóleon Codexével is, 's
latilao- átnézi.
irta i) Lehrbuch des franz. Civilrechts (1809. és 1812).
Marburgban
még

bvebben

—

—

Mint
k) Beitráge zum deutschen Privátfürstenrecht. (Götting. 1839).
egyetemi oktató félszázadon át hasznosan szolgált 's figyelmét fleg a'
II. Bruno , szül. 1809-ben
bnt. jog gyakorlati oldalára fordította.
szász-altenburgi herczegség Eisenberg nev kis városában ; 1829-ben a'
berlini egyetembe ment theologiát tanulni, melylyet teljesen áthatott 's
ez
kimentett. 1838-ban már privát-docens lett ugyanazon egyetemnél
idben azonban még Hegel speculativ-orthodox iskolája tanait vallotta
mint e' korbeli munkái , különösen az általa szerkezteit „Zeitschrift fiir
7-ben megjelent értekezései
speculatipe Theologie" folyóiratban 1836
bizonyítják. De 1838-tól kezdve már mutatni kezdi véleményének gyökeres
változását. 1839-ben megjelent müvében pedig, melylynek czíme Kr. Dr.
Hengstenberg Kritische Briefe über den Gegensatz des Gesetzes und des
Evangeliums -' egészen elvált az orthodoxiától. E' leveleket Edgár öcséhez
intézte kalauzul, ki épen theologiai pályára lépett. Ekkorig még csak az
ó testamentumot illet kritikája hányta le a' hit lánczait, de 1840-iki

—

;

—

:

1

Bremenben kijött „Kritik der evang. Geschichte des Johannes munkájában,
már úgy jellemzi az evangéliumot, mint az evangélisták szemléldési
munkáját, melylyben csak itt-ott van némi történeti valóság. „Die evang.
Landeskriche Preussens und die Wissenschaft" czím munkájában pedig
ugyanazon évben azt tanitja hogy az egyháznak a' státusban fel kell
42-ben irá:
olvadni. E' közben Bonnba tétetett át professornak, hol 1841
..Kritik der evang. Geschichte der Synoptiker" munkáját, melylyben már
az egész theologiára nézve megsemmisit eredményekre jut, a' theologiát
az ujabb történet sötét foltjának, a' theológokat képmutatóknak nevezi,
munka, egy theologia-oktató tollából,
's Jézus létén is kételkedik. Ilyly
,

—

vizsgálatokra adott alkalmat, 's a' porosz cultus-ministerium 1841. aug.
20-ikán megkérdezte az ország öszszes evang. theol. facultásait, maradhat
mintán a' keresztyénség irányában ilyly szempontot
e' Bauer Bruno,
Noha sokan, nevezetesen Marheineke, az oktaválasztott, közoktató ?
tási szabadság érdekében, javára nyilatkoztak, 1842. márt. 29-ikén csak-

—

ugyan

Ugye most már

közoktatástól.

nyilvános, és úgy
röpiratokban sokat vitatott kérdéssé
Posattte des juiujslen
lett.
Bauer számosabb polémiái iratban, mint
Ein Ultimátum
Gerichtcs , über Hegel dem Atheisten und Antichristen
Hegel* Lelne von der Kunit und Religion; die gute Sache der Freiheit 'sat
ügyesei] 'a hatalmasán védelmezte magát ; 's védelmeztetett testvére Edgár
és Ruge által.
Elkeaerültsége tovább tovább ment, a' theologiát egészen
eltiltatott

a'

politikai, mint theologiai Lapokban,

's

:

:

:
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meggyülölte 's theologiáróli nézeteit öszszesitve magában
czimü munkája: „das entdeckte Christenthmn" még Zürichben
1843. ótabevégezé
is elkoboztatott, 's kiadója Fröbel börtönbe vettetett.
szerepét, mint theologiai biráló, 's átment a' társas állapotok birálására.
Irt már elbb a' zsidókérdésrl
1843-ban pedig Charlottenburgban
testvéreivel együtt könyvkereskedést állit ván, az: „AUg.Litteratur-Zeitung"
havi lapot alapitá, melylybl azonban csak 12 füzet jelent meg egy év
alatt. Úgy Brúnónak
mint testvérének Edgárnak irodalmi vállalatai
Charlottenburgból indultak ez id óta, 's mindketten folytonos küzdelemben
éltek a' porosz censurával és rendrséggel. A' 20 ívnyinél nagyobb munkákra nézve Poroszországban is kiterjesztett szabad nyomtatás jótéteménye
„Geschichte
e' két testvértl megtagadtatott. Nevezetes munkája az idbl
der Poltíik, Cultur und Aufkldrung des 18-ten Jahrhunderts" 's ennek
második része „Deutschland und die franz. Revolution". Utóbbi idben
régi baráti is, mint Marx, és Stirner kikeltek ellene. —III. Edgár Bruno
testvére, szül. 1820-ban, 's bátyja védelmére, és azonkivül is, annak
szellemében, több értekezést 's önálló nagyobb munkát irt, melylyek
ügyes dialecticát 's éles elmét bizonyitnak. Irt novellákat 's egy comicus
Kritikája legörömestebb
hs költeményt is „die bedraute Bibel (1842).
elhagyta

's

,

foglaló ilyly

—

;

,

:

:

,

—

—

„Der Streit der Kritik mit
német alkotm. mozgalmakkal bibeldik.
maga 7 évi várfogságra
Kirche und Staat" munkája elkoboztatott, 's
ítéltetett. Azalatt is, mig pere folyott, hasonló irányban dolgozott 's
elkobzott munkáját Schweizban adá ki saját perével együtt. 1845. májusán,
a'

,

pere lefolyta után, Berlinben házi fogságba augustusán pedig a' magdeburgi várba záratott. Házi fogsága ideje alatt jött ki „Geschichte der const.
und revol. Bewegungen in stídl. Deutschland" czím munkájának 2 els
kötete, a' harmadikat Magdeburgban irá meg ; de 1846-ban eltiltatott
neki fogsága ideje alatt valamit nyomatni. IV. Bnuer Caroüna kitn
színészn Aspernnél elesett badeni kapitány leánya , született Heidelbergben 1808. Már gyönge korában kitn hajlamot érzett magában a'
színészetre, és sok sírás 's könyörgés által rávevé ellenszegül szülit,
hogy legalább szini próbát tennie engednék meg, melylyet 1822-ben 14
éves korában, a' karlsruhei udvari színházban mint Margit, Iflandnak
,

,

,

darabjában olyly fényes eredménynyel állott ki hogy a'
család maga átlátván leányának mvészi rendeltetését, megengedé neki,
hogy a' színészetet válaszsza életpályául. — 2 évig még Karlsruheben
maradván, Bemmer jeles színészn vezetése alatt folytonos önmivelésén
dolgozott kitn tehetségei híre nemsokára anynyira elterjedt hogy a'
königstddti újonnan épített színház igazgatósága szerzdést ajánlott neki,
melylyet el is fogadott, 's 1824-ben ezen színpad megnyitásánál mködött.
Több nagy mvész példája igen jó hatással volt további kiképzdésére 's
nemsokára a' közönség els rend kedvencze lett. Hamburgban Königsbergben, Pétervárott 'sat. szerepelvén, mindenütt legnagyobb tetszést
aratott. 1829-ben
különös viszonyok következtében egészen elhagyá a'
színészetet, 's mint Montgomery grófné élt 2 évig Londonban, Parisban

„Hagestolz"

ez.

,

,

;

,

,

,

\s

Ezután azonban önkényt viszszatért a'
német szinházhoz szerzdött. 1833-ban elhagyj
nagyobb utazási körben Riga, Königsberg, üanzig, Pest,

mezei jószágán Angolhonban.

színészethez,

Pétervárt,

's a'

's

pétervári

,
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Bécs, Berlin, Hannover, Magdeburg, Mannheim Karlsruhe 'sat. városokban vendégszerepelt. Ezen utazása valódi gyzelmi menete volt
tehetségeinek. 1834-ben a' drezdai udvari színházhoz rendes tagul szerzdött, 's azóta e' jeles színház legkedveltebb színészni közé tartozik.
finom vígjátékban
magas
B. C. a' legkedvesebb mvésznk egyike
társalgási darabokban, naiv, kaczérka, enyelg, pajzán, csalfa jellemekben
különösen kitn de utóbbi években a' szomorujátékban is igen nagy
elmenetelt tett. Igéz külseje még annál inkább emeli mvészi tehetségei
hatását, igen jól tudja a' természettl nyert szép tulajdonokat ozélszerüen
hogy azokat bármikor is helyén kivül venné
nélkül
a'
felhasználni
,

,

;

;

—

,

,

B.
Bauerle (Adolf) szül. Bécsben 1784-ben ; a' népszinmüvek körül van
tele életh helyzetekkel „Komisches Theater" czím
érdeme. Darabjai
26-ig; köztök leginkább tetszettek: Staberles
alatt jöttek ki Pesten 1820
1808. ótaa' bécsi Theater Zeitung
Hochzeit és a' „Falsche Primadonna".
h.
folyóiratot alapította hol igen sok bírálatot irt.
Bauernfehl (Ede), német vigjátékiró, szül. 1804-ben Bécsben, hol

igénybe.

,

—

—

—

,

marcziusi napok eltt udvari fogalmazó volt,
a' litteraturának élt. Mint vigjátékiró eredetiség, találékonyság tekintetében nem igen feltn, hanem a' kivitelben
ers, a' mi helyzeteiben újdonság 's változatosság tekintetébl hiányzik,
szerencsés fogások 's a' jelen állapotok szellemdús rajza által pótolja;
különösen dialógja sebes, mozgékony, és erteljes; müveinek elrendezése,
gyors menete 's az alakok csoportozása, nagy ügyességet tanúsítanak, 's a'
Kivált a'
melylyre számitvák , el nem hibázzák.
színpadi hatást
6aloni életet jelesen rajzolja, s habár magasabb értelemben nem is nevezhet költnek, a' színpad jelen állásában mégis dicséretre méltó iró.
Legnagyobb tetszésselkövetkez müvei fogadtattak: „A" kérk" „Könynyel„Az utolsó kaland'' „Örök szerelem." „Az irodalmi
müség szerelembl.''
„Walter Ferencz,"
„Vallomásálon." „A' szerelem jegyzökönyve,"
„A' napló"
„A' nagykorú" melylyek
„Polgári és regényes"
sok,"
Több vigjátéka nemzeti színpadunkon is jó
nyomtatásban is megjelentek.
sikerrel adatott. Legújabb szinmüve „Sickingen Ferencz," a' bécsi udvari
szinházban szerencsét csinált.
A' magasb társaságban nem kevésbé
jártas, minta' szív kis kamarájában, 'se' kettnek öszszeütközései képezik
fleg darabjai tartalmát és teszik ezeket valódi életképekké. Legfbb ingere

tanulmányait

is

végezé,

's a'

azonban csaknem kizárólag

—

,

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

azonban müveinek elmés, sima
ja.

— V.

,

szeszélylyel, tréfával, élettel teljes dialóg-

1.

Ilaiiiiigarteii-Crusiusl. Lajos Frigyes Ottó, egyházi tanácsnok, a'
theologia tudora 'a rendes tanára Jénában, szül. Merseburgban L 7 88-ban.

1805-ben a' lipcsei egyetembe ment theologiai tanulmányok hallgatására.
Alapom iskolai elkészület 's szép tehetségei által rövid idn anynyira
vitte, hogy már 1809 Lipcsében mint magánytanitó fölléphetett. Azonban csak azóta fejldött ki leginkább, mi<l<>n 1812-ben mint a' theologia
rendkívüli tanára, Jénába hivatott 'a ugyanott 1818ban reudee tanári hivatalába belépett , hol már erejéhez méri hatáskör jutott számára. Oktatói
táradhatlan szorgalmú munkásságának hatását hálásan érzi 'a móltányolJH

számot tanítványa

:

r^y azon kevesek közöl, kiknek Bikerüll tanítva-
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Baumgartner.

hyaikat a' pártos szkagyúság sziklái között biztos léptekkel vezetni,
nézeteiket szabadon megtartani, 's a' gondolkodás önállóságára kimivelni.

O

tulajdonképen dogmaticus ,'s jóllehet azeltt tágasabb körben mozgó
(„De homine dei sibi conscio" Jena 1812 „Das Menschenleben
und die Religion" Jena 1816) még a' Schellingféle philosophia befolyása
alatt állott, ennek uralmát azonban mind inkább lerázta,'s azon önállóságra
vergdött, rnelyly neki pártszellemtl hányatott korunkban sajátlagos állást,
Legnevezetesebb munkái: „Handbuch der christlichen Sitbiztosit.
tenlehre" (Lipcse 1827.); „Grundzge der biblischen Theologie" (Lipcse
1828.); „Lehrbuch der Dogmen-Geschickte" (2 köt. Jena. 1831—32.);
,,XCV theses theologicae contra superstitionem et profanitatem" (Jena
1817); és „Ueber Geicissensfreiheit, Lehrfreiheit und über dcn Rationalismusund seine Gegner." (Berlin 1830). Egyébiránt igen csalatkoznék,
a' ki B.Crusiust rationalistának tartaná azon alakban, mellybe újabb idkben
melylyet
a' rationalismus fogalma szorítva van. Éppen ezen alak ellen,
Wegscheider és Róhr képviseltek, t. i. a' rationalismusnak a' Kantfele
criticismus alapján nyugvó alakja ellen kelt ki B. C. Einleitung in das
Stúdium der Dogmatik czimü munkájában (Lipcse 1820) nyilván és világosan, 's ez által egy ideig gyanúban is volt, hogy mysticismusnak hódol.
Milyly mélyen 's alaposan vizsgálja 's itéli meg a' legújabb theologiai 's
philosophiai irányokat
megmutatá Strausz, Bauer és Feuerbach fell irt
remek czikkében melylyel a' „Neue Jenaische Liter aturzeitung" (1842)
folyóiratot megnyitotta.
Munkái közt említendk még a' Schleiermacherröl és Lamennaisrl szólók (1834-bl). Általánosságra törekvése 's
tárgyába mélyedése miatt, eladására nem mindenkor fordit elég gondot,
's homályosságba esik,
II. Károly Vilmos dresdai, késbb meisseni oktató*
szül. 1786-ban Dresdában, megh. 1845-ban. Sok jeleset irt az iskolaügyben, ezenkívül a' polgári 's vallásos életrli nézeteit kifejtette több munkáiban , mint Licht und Schatten Die unsiehtbare Kirche 's a' t. végre
kiadta Plutarch és Xenophon Agesilausát Svetoniust, Homér odysseáját.
's a' t.
B.
Baumgartner (Gallus Jakab) St. Gallen cantonbeli Landamman 's
Altstetten városhelv szövetségi követ és író egyszer mesterember fia
kában született oct. 18. 1797. 's a' st. galleni gymnasium 's a' (schweiczi)
1816-ig látogatott.
freiburgi egyetem növendéke volt, melylyet 1814
Ezután 1817-ben Bécsbe ment, 's miután ott rövid ideig valamelyly
schweiczi titkos társaságban részt vett
nevel lett egy ott tartózkodó
magyar család gyermekei mellett.
Innen váratlanul a' rendrség által
elvitetett
's szigorú vizsgálat alá vétetett, az akkori kormányrendszer
folytonos félelemben lévén titkos öszszeesküvések
's forradalmi törekvésektl.
Tíz hónapig tartották fogságban ; azonban mivel semmit
sem tudtak ellene bebizonyitni 1820-iki augustusban a' határon kivezettetett, azon meghagyással
hogy soha többé osztrák földre lépni
ne merészeljen. Ezen szigorú tiltó rendszabály valószinüleg a' kihallgatás eredménye volt melylynél a' tüzesfejü ifjú a' democratismus valódi
hiveül mutatkozott
's
ezen irányban lépett föl, midn hazája szabad
bérczei közé viszszatért 's elfogatásának történetét Zschokke Henrik
tehetségei, tudománya, haszna.,Überlieferitng u -p\hün közlötte.
irataiban

;

—

,

,

—

—

:

,

,

—

,

,

,

—

,

—

,

,

—

,

,

,

;

Kitn
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Baur.

vehetsége

becsületessége miatt mindenkitl szerettetve, igen sebesen
a' cantoni nagy
tanácsba jutott, 182(3. státustitoknok lett 's az 1823
30-diki szövetségi
gylésekben lelkesen mködött, nevezetesen az idegenekrl szóló rendrségi törvényt, Schweicz függetlenségét 's önállását , és a' szabadsajtót
's nyilvánosságot illet kérdésekben hevesen harczolt. Általában, minta'
nyilvánosság és sajtószabadság derék védje
az elsk között állott
Schweiczban 's ez ügyet különösen a' sz. galleni nagy tanács eljárásainak
közzététele által is segitette el. 1830 ban, a' párisi júliusi napok által
táplált felbuzdulás a' B. által anynyira óhajtott szövetségi reform szükségét még inkább eltüntette. Mint az alkotmányozó tanács tagja
1831-ben nagy befolyással volt arra, hogy az uj alkotmány St. Gallenben
létre jött ;
maga a' kis-tanács els tagjává választatott, 's az administratio körül kitn érdemeket szerzett magának. 1833-ban, különösen
léptetett

's

el. Közönséges levéltár-ri hivatalából 1825-ben

—

,

,

20,000 ember fölkelése, Schwyz cantonbai berontás és Neuenburg megszállása mellett erélyesen mködött. Telve buzgósággal a' szövetség
becsülete 's külhatalmak irányábani önállósága érdekében
1834-ben
az idegen követek kivánatai ellen óvást tett ; hasonló állhatatossággal
szegült 1836-ban a' polg. szökevények ügyét illet rendelet ellen. A' sz.
galleni igen jól szerkesztett „Erzahler" hirlapban szinte a' mozgalmi párt
legels irói között állott. Különös erélyt fejtett ki cantonában, a' római
nunciatura által vezérlett ultramontán párt reactionalis kisérletei ellen.
Jó -sikerrel védelmezé a' nyilvános oktatás szabad rendszerét, 1835-ben a'
cantonra nézve olyly ártalmas ketts püspökség eltörlését
vitte ki, 's a'
pápa által megátkozott badeni conferentia legbuzgóbb tagja volt. így
yala több éven keresztül egyike a' radical párt legmunkásb fnökeinek,
mig végre az aargaui kolostorügyben pártjával meghasonlott, 's a' szt.
galleni nagytanács nagyobb részével a' kolostorok bizonyos feltételek
alatti teljes helyreállítása mellé állott
mint cantonának követe a' szövetséggyülésen is ez ügyet védelmezé, bár azt átvinnie nem sikerült. Ez id
óta a' schweiczi szabadelv sajtó nem sznt meg a' renegát B.-t üldözni,
's ennek
részérl sem hiányzottak a' viszszatorlások
mi által elbbi
barátait 's új ellenségeit maga ellen még jobban felingerelte. Többszöri
megtámadtatás következtében 1841. a' kis tanácsból kilépett, követi
állását azonban megtartotta az „Erzhler '-tö\is viszszalépett, 1842-ben
azonban átvette a' „Neue Schweizer Zeitung" szerkesztését. Á' püspöki
kérdés új fordulata B-t ismét a' kormány élére állította, midn 1845-ben
nagy szavazattöbbséggel ismét Landamma/nia választatott.
B.
Baur (Ferdinánd Keresztély) született Sehneidenben július 21. 1702;
1826. ótaazevang. theologia tanára Tübingában. Kitn tanári tehetségei
's jeles irományai által, az ujabb idbeli leghiresb theologok egyike, 'a
protestáns egyház szilárd gyámola lett a' papismus nyilt megtámadásai 'a
alattomos kisérletei ellen. Leginkább történeti anyag, a' mit 1>. eddigi
munkáiban feldolgozott, melylyekben igen széles tudományt, 's öa
hasonlítás- és következtetésben élességei tanúsít. A' felvett tárgyat,
minden oldalról alaposan felfogja 'a midn ítél ereje élével mélyen annak
természetébe hat, gyakran sikerül neki históriai tévedéseket ÓS eloitéleteket, melylyekre a papismus támaszkodik, alaposan kiirtani. A' tiÜúngai
,

,

;

,

i

;

—

i
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's „Ueber die Christusparthei in Korinth" czím értekezésében legyzhetlen bizonyítékokkal mutatta meg, hogy Péter sohasem
volt Rómában. Hasonló, a' papismus életkérdéseit tárgyazó értekezése
„Appollonius von Tyana undChristus oder das Verhaltniss des Pythagorismus znm Christenthtim" (Tüb. 1832). Terjedelmesb's mélyebb befolyású
munkái a' theologia állására nézve „Symbolik und Mythologie , oder die
Naturreligion des Alterthums" (3 köt. Stuttg. 1824
25.); „Das manichaische Religionssystejn" (Tüb. 1831.); „Die sogenannten Pastoral-Briefe des
Apostels Paulus", (Tüb. 1835.); „Die christliche Gnosis, oder die christliche
Religionsphilosophie in ihrer geschichtlichen Entwicltelung" (Tüb. 1835.)
„Das Christliche des Platonismus, oder Socrates und Christus" (Tüb.
1837.) Ezekenkivül éles polémiát folytatott a' rejtett jezuitismus, 's-a'
hengstenberg-féle folyóirat pietisticus eretneküldözése ellen. Mhler Symbolicáját, melylyet Hengstenberg egyházi lapja teljes torokkal magasztalt,
„Der
több éles és diadalmas polémiái irattal zúzta tönkre milylyenek
Gegensatz des Katholicismus und Protestantismus" 'sat. Legjobb férfi
korában lévén folyvást erteljesen mködik azon téren melylyen SchleierB.
macher szellemi örökösének tekinthet.
Bautain (Lajos) tiszteletbeli kanonok 's a' philosophia tanára Strassburgban, a' philosophia, theologia 's orvostudomány doctora, született
Parisban 1795. Egyik azon férfiak közöl, kik elegend bátorsággal birnak,
a' catholicismusnak
melylyhez magok is tartoznak ingadozását felmutatni
hogy országa ha az emberiség 's lélekismeret
's a' pápának hirül adni
szabadságán nem alapszik, végromlásnak indul. A' különböz nemzetek
philosophiáját eredeti nyelveken tanulta nevezetesen igen nagy jártassággal bira'német nyelv- és irodalomban. 1817-ben philosophia tanárává
neveztetvén ki a' strassburgi akadémiában, itt adá ki elször ,,Paraboles
de Krumm" czimü munkáját (Strassb. 1820). Itt tanulá bvebben 's
Kantot Fichtét,
tanitá másoknak a' német philosophia rendszereit
Jakóbit 's ezeknek nézeteivel 's elveivel öszszeköté Plató és Augustinus
alaptanait. Ö azon szabadelv, 's szabad tudományosság után törekv
párt emberének tartatott, melylyet Parisban Cousin, Guizot és Villemain
képviseltek, 's ezekkel hasonló sorsban is részesült 1824-ben, mert hivatalából, valamint ezek, elbocsáttatott. Ha B. 1824-ig kizárólag olyly
philosophiát müveit, melyly valódi mélység 's tudományos következetesség utáni minden törekvése mellett is inkább csak önmagára támaszkodott 's azért inkább világias szinü volt a' mondott év óta más irányt
vett magának. Ágoston és Anselmus a' szentírás, kivált az evangeliomok
tanulása, nagy változást szült benne, melyly anynyira ment, hogy pappá
szentelteté föl magát. Ezóta, külsleg tekintve, a' philosophia tiszta
eszméjétl eltávozott, 's olyly közvetit, delehetetlen rendszer után törekedett, melyly által a kijelentés és tudomány a' philosophia és catholicismus,
a' tekintély és szabad gondolkodás közti szövetség helyre állitassék. Egy
pár czikk, melylyet a' „Siécle"-hen lenyomatott, arra volt szánva, hogy
meggyzdésének változását kijelentse 1827-ben pedig, egy évvel tanári
.székébe viszszatétele eltt, kiadta „La morál de VEvangile comparée a
la morál e des philosophes" Nancyban koszorúzott munkáját, melylyben
minden , úgymint csupa önzésen alapuló philosophiai morál alaptalanságát

folyóiratban közlött
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igyekszik bebizonyitni. A' eatholicus párt örült a' jó fo
*s hamisságát
megtérése által nyert szerzeménynek, azonban következ munkája, melyly
etylistikai tekintetben is nevezetes
,,De V enseignement de la Philosoplue
en Francé en XIX siécle" (Strassb. 1833.) 's melylyben kortársainak
scholasticus tanrendszerét élesen ostorozza újra ellenségek egész seregét
bszité fel ellene. A' papok a' strassburgi püspök 's a' pápa eltt mint
vészes újítót, vádolák be, és
nézeteinek viszszahuzására szóiitatott fel,
's hivatalából is letétetett
maga Rómába ment,
1834-ben. 1838-ban
hogy a' roszsznl tudósított pápától a' jobban tudósitottra hivatkozzék.
Az öszszeütközés anynyiban egyenlitetett ki hogy B. írankhonbai viszszatérte óta hivatalát viszszanyeré de philosophiai felolvasásait helyettesére bizván
Parisban él, hol télen át nagy számú tanítványt, (többi
között az ismeretes Batisbonne apátot) gyjt maga körül öszsze, a' nyarat
pedig a' Paristól 10 órányira fekv 's közvetlen befolyása alatt' álló
Collége Jullyben tölti. Egyházi beszédei a' leglátogatottabbak. „Philosophie
du Christiamsme" czimü nevezetes munkáját, tanítványa és követje
Bonnechose apát adá ki 1835. Strassburgban. Ö egyébiránt a' menynyiben
Írásaiban nem a' vallásos téren mozog, mint philosophus, gnostieus, 's
egész philosophiája 's erre alapított elmélete, a' gnosison épül. Hasonlítsd
öszsze ezen munkáját: „Philosophie Psycholoyie experimentált" (Strass.
1839. 2 köt.)
B.
:

,

,

,

,

.

—

Bayer (Jeromos János
tanár

Pál) bajor udvari tanácsnok, jogtudor

's

rendes

müncheni egyetemnél, hol legjobb juristának tartatik született
1792-ben Rauriedbtin a' salzburgi grófságban, tanult Salzburgban, Landshútban, Göttingenben hol Hugót hallgatá. 1819-ben mint magánytanitó
telepedett le Landshutban 's ugyanott 1822. rendes tanárrá lett, 's
1826. az egyetemmel együtt Münchenbe tétetett át. Itt többször viselé a'
rectori hivatalt. Legkitnbb hasznos munkái „Theorie der suinmarischen
Processe- (5. kiad. München, 1841.) ; „Vortráge über den gemeinen
a'

,

,

,

:

k

ordentlichen Cirilproceas nach Martins Lehrbuche" (7. kiad.
1841.) „Tkeorie des Concursprocesses" (Münch. 1836.)
B.

—

;

München

Bajorország. Bajorország középkori alkotmánya, tömérdek sérelmek
után, végre formailag is egészen megszüntetett 1808-ban maj. 1-én, miután Maximilián József, ki elször vette föl ez országban (1806 jan 1-én)
a' királyi czímet, saját teljhatalmából, mint monda, uj alkotmányt adott. Az
uj alkotmány fontos alapelveket hirdetett. Közteherviselés, tórvényelötti
egyenlség, a' lelkiismereti szabadság biztosítása', *s valódi népképviselet,
melyly minden polgárok, 's nem csupán egyes osztályok jogait védi. Lássuk

néhány

pontjait. Az els czim 2§. minden különös alkotmányokat, kiváltságokat, öröködési hivatalokat, 's egyes tartományok önálló testületeit
megszünteti. Népképviselet; közteherviselés. A' földadó a' jövedelem ötödrészénél több nem lehet. A' 3 §. eltörli a' rabszolgaságot. A' 4 §. lehetleg
egyenl kerületekre osztja az országot, semmi tekintettel :iz addigi tarto-

mányi

felosztásra. A' nemesi czimek és földesúri jogok feninaradnak. De
hivatalviselés nem lesz kiváltsága ez osztályoknak. A' vagyon és lélekismereti szabadság biztositatik. Sajtószabadság az 1803-ki oensurarendelet
szerint. A.' 3 ozim 4 §. minden kerülel igazgatására a) közgylés* és b)

a'

bizottmányt rendel. A' közgylés választja

a*

népképviselket. A'

bi/.ott-
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raányt a' király választja a' kerületi gylésekbl. E' bizottmány készíti a'
helyi kiadások költségvetési tervét, mi aztán az évi budgetbe fölvétetik 's
az állományi költségekkel együtt szedetik be és csupán azon czélra fordíttat hatik, mire határozva van. A' bizottmány juttatja a' belügyi ministerium
által a' király elé a' kerület állapota javitására czélzó javaslatokat és kivánatokat is. A' 4-ik fejezet a' képviseletrl szól. Minden kerületben a' legtöbb adót fizet 200 földbirtokos, keresked és gyámok közöl hét tagot
választanak a' választók, 's azok képezik az országgylést, mellyet a' király
4 tagból álló bizottmányokat váévenkint egybehív. Az orsz. gylés 3
laszt, a' pénzügy, a' polgári és büntet törvényhozás, bens közigazgatás
és statusadósság törlesztése ügyében. Ezen bizottmányok értekeznek a'
kormányzási
titkos tanács illet szakosztályaival a' törvényjavaslatok és

—

f

az évi költségvetés iránt, valahányszor a' kormány
3 titkos
kívánja. Az így tervezett törvényjavaslatok a' képviselházba 2
tanácsos által vitetnek be. Az orsz. gylés titkos szavazattal határoz felet-

szabályok tervezése

's

—

a' királyi biztosoknak 's a' képviselház bizottmányi tagjainak van engedve. Az alkotmány életbeléptetésére 1808 els
oct. volt kijelölve. 'Ö ez alkotmány kétségkivül nevezetes elhaladás lett
volna. Azonban sohasem lépett életbe. Egyetlen népképviseli gylés sem
tartatott; minek egyik f oka a' hoszszas háború 's a' határok szünetlen

tök. Tanácskozási jog csupán

változása.

Midn

Napóleon bukása után Európa politikai viszonyai consolidálódni
's a' bécsi congressuson a' német szövetségi alkotmány 13 fejezete fölött azon nevezetes tanácskozások tartattak, miknél fogva minden
német tartományba rendi alkotmányt (mi alatt a' rendi és képviseleti alkotmányok közt késbb tett éles megkülönböztetést nem is sejtették) kell
látszottak,

bevinni a' fólségi jogaira féltékeny bajor kormány e' határozatot ki akará hagyatni a' szövetségi iratból, miután saját Ösztönébl különben is uj
alkotmányt akart adni. 1814-ben e' czélból bizottmány alkottatott,
melly föladását elég gyorsan teljesité. Ennek munkálata az 1841 -ki „átvizsgált alkotmáuyjavaslat", mi ugyan sohasem hirdettetett ki, mindazáltal fontossággal bír, mert Ábel minister határozott nyilatkozata szerint,
(a' bajor követi házban 1840) a' mostani alkotmány alapját képezi.
Az 1814-ki alkotmányozó bizottmány legtöbb tagjai a' legfóltétlenebb
aristocratia szóvivi voltak. Értelmetlen 's hol saját érdekök fen nem
forgott, önállással nem bíró férfiak. Ábel minister mondása szerint egy
pontban megtarták ugyan az 1808-ki alkotmány alapelvét a' képviseleti
rendszert; azonban ftörekvésük volt azon (1808) alkotmány szavainak
megtartása mellett, a' régi, elavult viszszaéléseket ismét föleleveníteni. Az
országgylés gyöngitése végett , egy állandó bizottmányt képeztek. Két
kamarai rendszer, különös ügyelettel az alsóház alakításában, hogy a' választásban az elemek öszszetételében 's a' tanácskozások és határozatok:

f

,

hozatala mechanismusában olyly korlátozások legyenek,

hogy sehol semmi

er

ne legyen észrevehet. A' földes uri hatalom alatti jobbágyok
képviseletérl hallani sem akart senki miután azokat képviselik földesA'
uraik. (!) Atalában a' hbéri rendszernek uj életre kellé támadni.
képviselet ideje 5 évre szabatott. A' papság külön képviselete még nem volt
megállapítva. A' terv papíron maradt, soha életbe nem lépett.

lelki

,

—
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A' német szövetségi alkotmány 1816 jun. 18-án hirdettetett ki Bajorországban. Ennek 13 §-a, mint láttuk, alkotmányt rendel adatni a' német
statusoknak. A' bajor alkotmány mindazáltal csak 1818-ban jelent meg.
Hogy ekkor is megjelent,
okául az állomány pénzügyének zavart állapotát mondják. Noha béke volt 's még mindig szedték a' háború alatti kivetéseket, a' jövedelem nem volt elég fedezni a' szükségeket. Ez állapot
hasonló eredményt idézett el itt, mint már másutt, többször. Az alkotmány 1818 maj. 25-án csak ugyan kihirdettetett. Egy bizottmány müve,
melyly.Wrede tábornagy elnöklete alatt, 5 ministerbl, 5 alstatustitkárból
's a' statustanács elnökébl állott. A' bevezetésben mondja a' király
„Lelkiismereti szabadság 's az állam és egyház körének gondos különválasztása.
Vélemény-szabadság, törvényes korlátozásával a' viszszaéléseknek. Egyenl
joga a' benszülötteknek az állományi szolgálat minden lépcsire 's az ér-

f

:

dem minden
's

Egyenl

kitüntetéseire.

hivatása' fegyverviselés kötelességére

dicsségéhez. Egyenlség törvényben és törvény eltt. Részrehajlatlan

'a kikerülhetlen igazságszolgáltatás.
Rend a' statusháztartás minden részeiben, jogi ótalom a' közhitelre, 's az arra határozott eszközök biztos
kezelése. A' községi testületek fölélesztése a' jólétöket közelebbrl illet
,

ügyek kezelésének viszszaadatásával. Az állományban lakó polgárok minden osztályaiból származó testület, tanácsadás, határozat, jóváhagyás kivánatok 's alkotmányos jogokon ejtett sérelmek elterjesztésének jogával;
arra hivatott testület, hogy nyilvános gyülekezeteiben a' tárgyalást bölcseségével elmozdítsa, a' nélkül, hogy a' kormány erejét gyöngítené. Végre
az alkotmány biztosítása erszakos változtatás ellen, nem akadályozva a'
jobbra fejldést érett tapasztalás után. Bajorok Ezek alapelvei az ön jószántunkból nektek adott alkotmánynak,
tekintsétek benne azon király
alapelveit, ki szive boldogságát 's trónja dicsséget csak hazája boldogságától 's népe szeretetétl várja."
Az alkotmány 10 fejezetre oszlik. I. Fejezet. Altalános elvek. Az 1 §. szerint az oi*szág, minden régibb és ujabb
alkatrészeinek öszvegében egyedurasági állam (monarchia). A' 2 §. igy
szól: Az egész országra nézve egy általános, két kamarára osztott rendi
gyülekezet alakittatik. II. fejezet. A' királyról, trónöröhödésrl és kormányzóságról. (Reiehsverwesung.). 1. §. A' király az állomány fje, ki
magában minden statushatalmat egyesit 's e' hatalmat a' maga által adott,
az alkotmányi okiratban kijelölt határozatok szerint gyakorolja. Személye szent és sérthetetlen.
Az 5. § szerint a' férfi ág kihaltával a' n-ág
is öröködika' trónon. 10. §. A' fejedelem háza herczegei közöl kormányzót
választhat. Különben a' trónhoz legközelebb állót illeti e' jog. ll-§. Ha a'
fejedelem, valami ok miatt, melylynek hatása egy éven tul terjed, a' kormány vezetésében akadályoztatik 's ez esetre maga elre nem rendelkezett, a' rendek hozzájárultával alapittatik meg a' kormányzóság, (regen 8ség) III. Fejezet. Az állambirtokról (Staatsgut.) 1. §. Ai ország egész tartalma egyetlen, megoszthatlan 's elidegenithetlen öszszeget kepe/.. Minden
más, magány czimen szerzett ingatlan javak is, szereztettek legyen bár
f vagy mellékágak által ha az els Bzerz életében nem rendelkezett felölök, a' férfi ág öröködése alá esnek.
7. A' (közvetlen, ingatlan)
§§. ö
statusvagyon alkatrészei csak kivételes (határozottan elre látott) esetben
idegenítethetnek el, és pedig hason órtekü ujabb szerzeményekért osnpán,
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vagy egyéb, az ország jólétére czélzó tekintetekbl. IV. Fejezet. A' köz
jogokról és kötelességekrl.
4. §. Minden bajornak, különbség nélkül
nyitva az út minden polgári, katonai, egyházi hivatalokra. §. 5. Az
országban rabszolgaság nem türetik.
6-§. Minden határozatlan menynyiségü robotok határozottakra változtatnak, 's ezek is megválthatók.
7-§. Az állam minden polgárnak személy-, vagyon- és jogbiztosságot ad.
Rendes birája ell senki el nem vonhatja magát. Senkit sem szabad üldözni
és elfogni a' törvényben meghatározott eseteken és formán kivül. Senki
sem köteles magán vagyonát , még közczélra is, odaengedni, csak a' statustanács forma szerinti határozata 's elre bocsátott becslés következaz egyszer házi istentisztetében.
8-§. Teljes lélekismeretszabadság
letet tehát senkinek sem lehet megtiltani, bármelly valláshoz tartozzék. Az
országban létez három keresztyén egyház egyenl polgári és politikai
jogokat élvez. A' nem keresztyén hitsorsosoknak teljes lelkiismereti szabadságuk van; a' polgári jogokban menynyi részök van, külön rendeletek
határozzák el.
10-§. A' sajtó és könyvkereskedés szabadsága az ez iránt
kiadott különös rendeletek szerint biztositatik.
ll-§. Minden bajor egyformán köteles hadi és nemzetri szolgálatokra.
12-§. Közteherviselés,
tekintet nélkül a' rég fenállott különös kiváltságokra. V. Fejezet. Különös
jogok-és elnyökrl. l-§. A' koronahivatalok, az ország legfbb méltóságai,
részint öröködéseik, részint élethoszant adatnak.
2-3-§§. az elbbi memellyek különös
diatisált magasabb nemeseknek eljogokat biztositnak
rendeletekben jelöltetnek ki. A' 4-§. biztosítja a' többi öszszes nemességnek, egyéb kisebb fontosságú elnyök közt, a' földesúri jogszolgáltatás
kizárólagos jogát, családi hitbizományok állithatását , 's azon kitüntetést,
hogy a' nemesek fiai kadétoknak vétetnek be a' katonasághoz ; és
a'
mit a' 6-§ a' papságra is kiterjeszt
kiváltságos törvénykezést. VI. Fejezet.
rendi gylésrl (Standeversammlung.) l-§. Két kamrából áll.
2-§. Az országtanácsosok (Reichsráthe) gylését képezik a) a' teljkoru
herczegek ; b) koronahivatalnokok; c) a' két érsek; d) a' hajdani országrendi (reichsstlindische) családok fejei, mig illet uradalmaik birtokában
vannak; e) egy, a' király által kinevezett püspök 's a' protestáns
consistorium elnöke; f) azok, kiket a' király- vagy az állománynak tett kitn
szolgálatokért
vagy születésök avagy vagyonuk miatt tagokul nevez.
Ezek állása élet hoszszaig tart vagy öröködhet. 3-§. Az örökös felsházi
tagságot csak nemes földbirtokosoknak lehet adni, 's pedig csak ollyanoknak, kiknek hitbizományi jószága legalább 300 írt. föld- és uradalmi adót
fizet. Ezen javakkal a' méltóságot is, melly velk jár, elveszti az illet család.
4-§. Az élethoszszig tartó tanácsosok száma az öröködésiek egyharmadát meg nem haladhatja.
6-§. A' felsház megnyitására legalább
a' tagok felének jelenléte szükséges.
Az alsóházban a' 8-§. szerint 7000
családra esik egy követ. A' 9-§. szerint az osztályok aránya e' részben igy
áll a' nemesekre esik i/
lelkészekre '/g a' vá8 a' catholicus és protestáns
rosok és mezvárosokra / 4 földbirtokosokra '/2 's mind három egyetemre
külön egy követ
ll-§. A' választás kerületek szerint történik, 's a' kamra eloszlatása esetét kivéve, 6 évre érvényes. 13-§. A' távollevk fölha-talmazottaik által magokat egyik kamrában sem képviseltethetik.
18-§.
A' statusköltségekre tett ajánlatok elször a' követi kamarában tétetnek j
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semmi egyéb tárgyra nézve nincs illy kivétel téve.
VII. Fejezet. A'
rendek gylése hatáskörérl. l-§. A két kamra csak olly tárgyak fölött
tanáeskozhatik mellyek különösen hatáskörére vannak bizva.
2-§. Az
ország rendéinek tanácsa és beegyezése nélkül nem adathatik ki általános
uj törvény a' személyes szabadságot vagy a' polgári tulajdont illetleg,
sem változtatni, hitelesen magyarázni vagy eltörleszteni illy törvényt
nem lehet.
3-§. A' király a' rendek hozzájárulásával vet ki uj egyenes
emeli föl és változtatja a' már fenlevóket.
adókat
's
4-§. Azért az
ülések megnyitása után a' rendek elé terjesztetik az állományi szükségek 's öszszes bevételek (budget) pontos átnézete, kik ezt bizottmány által megvizsgáltatják 's az adókivetést tárgyalás alá veszik,
állandó *s határozottan elre látott statuskiadások
rendes
-§.
fedezésére ide értve a' tartalékalapot is, szükséges egyenes adók mindenkor hat évre ajánltatnak meg.
9-§. Az bdómegajánlást a' rendek
semmi föltéthez nem köthetik.
10-§. Az állományi bevételek kezelésérl minden országgylés elé kimutatás adatik.
H-§- Az öszszes statusadósság a' rendek biztositéka alá helyeztetik Minden uj statusadósságra, mi által a' már fenlev adóssági öszlet tkében vagy évi
kamataiban szaporodik az ország rendéinek beegyezése szükséges.
17-§. A' rendek határozási joggal bírnak a' közalapítványok elidegenítése
18-§. Egyevagy rendeltetésöktl különböz czélokra fordítása fölött.
zésök kívántatik az állománynak tett fontosabb szolgálatoknak statusjavak vagy statusjövedelmek ajándékozása általi jutalmazásokra.
19-§.
A' rendeknek joguk van minden hatáskörkhez tartozó tárgyak iránt alkalmas alakban kiváltatokat és javaslatokat terjeszteni a' király elé.
20-§. E' tekintetben minden egyes követnek joga van kivánatait 's indítványait saját kamrájában elterjeszteni, melly szótöbbséggel határoz azoknak fölvétele iránt, 's elfogadás esetében az illet választmány vizsgálatára bizatik. Az egy kamrában ekkép hozott határozatok a' másik házzal
aztán közöltetnek, 's ha ez is beleegyezett, a' király elé terjesztetnek.
21-§. Az alkotmányos jogokon ejtett sérelmeket minden egyes polgár és
község is a' rendek és pedig mindkét ház elé viheti, mellvek azokat illet
bizottmányaik által megvizsgáltatják, 's ha arravalóknak találják, tanácskozás alá veszik. Ha a' ház szótöbbséggel alaposaknak találja e' sérelmeket,
közli a' másik házzal, melyly, ha pártolja azokat, közös fölterjesztésben
22-§. A' király legalább minden három évben öszszeadja a' király elé.
hivja a' rendeket. Az országgylés ülései két hónapnál tovább i*endesen
nem tarthatnak, 's a' rendek kötelesek a' királyi elterjesztésekéi minden
23-§. A' királynak mindenkor joga van a' renegyebek eltt tárgyalni.
dek üléseit meghoszszabbitani, elnapolni vagy égiszen föl is oszlatni. A/
utóbbi esetben legtolebb három hónap alatt uj választás rendeltetik.
24-§. A' Btatusministerek mindkét kamra üléseiben jelen lehetnek, habár
nem is tagjai azoknak.
26-§. Az országgylésnek egyetlen tagjai sem
szabad elxogni az illet kamra engedelme nélkül, hacsak az elkövetett
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bntett nyomán nem fogatik el.
27-§. Az országgylésen mondott be
szódéért bármelyly tagot saját rendszabályai szerint csak az illet kanna
vehet kérdre.
28-§. Olyly tárgy, melly fölött a kamarák nem tudtak
megegyezni, azon ülések alatt többé föl nem \etethetik.
89-§. A' királyi
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rendek fölterjesztéseire nem egyenként, külön,
az országgylés végén adatik ki.
VIII. Fejezet. A' katonai szerkezeirl. 1
5-§. Csak a' papi rend van
tol mentve a' fegyverviselés alól. Az állandó hadsereg öszszeirás utján egészítetik ki. A' nemzetrség csak az ország határain belül használtathatik.
határozat az

orazi'gos

—

hanem minden tárgyakra együtt,

—

Béke
tik

,

a' bens bátorság fentartását eszközli
menynyiben kívántamenynyiben az arra rendelt seregek nem elegendk.
6-§ A'

idején

's

,

—

hadsereg küls ellenség ellen mködik az ország bensejében csak ugy,
ha a' katonai hatóság az illet polgári tisztség által e' végett rendesen
fólhivatik.
7-§. A' katonák szolgálati ügyekben, 's kihágásokért és
mulasztásokért katonai törvényhatóság alatt állanak, tisztán bnügyekben, vagy vegyes jogi esetekben polgári törvényszékek alá tartoznak.
IX. Fejezet. Az alkotmány biztosításáról. l-§. Trónra léptekor a' statusministerek, országos tanács tagjainak 's a' rendek küldöttségének, ha épen
együtt ülnek, ünnepélyes gyülekezetében következ esküt tesz a' király:
„Esküszöm, hogy az alkotmány és az ország törvényei szerint fogok uralkodni. Ugy segéljen isten és szent evangéliuma." Hasonló esküt tesz a'
kormányzó 's ha teljes korukat elérték, az uralkodó berezegek is esküt tesz4-§. A' királyi statusministerek
nek az alkotmány pontos megtartására.
's minden állományi hivatalnokok felelsek az alkotmány megtartásáért.
5-§. A' rendeknek joguk van közös fölterjesztésben a' király elé vinni az
alkotmányon ejtett sérelmeket 's ha kétség van fölöttük, a' király azokat a'
statustanács vagy legfbb bíróság által a' tárgyak minsége szerint meg6-§. Ha kötelességöknek tartvizsgáltatja 's irántok határozatot hozat.
ják a' rendek, valamelyly magasabb hivatalnok ellen, az alkotmányon ejtett
sérelem miatt vádat emelni, a' vádpontokat tisztán ki kell jelölniök's mindenik házban különös küldöttségek által megvizsgáltatniuk. Ha mindkét
ház megegyezik a' vádakban azokat, minden hozzátartozó iratokkal határozott alakban a' király elé terjesztik. Ez azokat a' legfbb törvényszék
elé terjeszti határozat végett, 's a' rendeket a' hozott Ítéletrl tudósitja.
7-§. Az alkotmányban változtatások vagy hozzáadások nem történhetnek
a' rendek egyezése nélkül. Erre nézve inditványtesak a' király tehet, 's a'
rendek csak akkor tanácskozhatnak ilyly indítványok fölött ha a' király
eléjök terjeszté. Ilyly fontos határozatra ekkor is a' jelenlev tagok
részének együttléte
's a' szavazatok két harmadrésznyi többsége kiván,
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A' történetírók mondják hogy a' német nép ? zerfÖlött nagy többsége
idben megvolt elégedve ilyly névszerinti alkotmány nyal is. Mindazáltal ez nj alkotmány már kezdetben igen éles bírálókra talált. Hazzi, a'
szellemdus tanácsos, a' benne foglalt sokszerü o vakodások mellett, hogy
valahogy a' népi elemek tulnyomóságra ne jussanak, az uj alkotmányt,
mindjárt kihirdetésekor egy óriás kocsihoz hasonlitá, melylyben nemcsak
ell, hanem hátul is pompás négyes fogat van ragasztva nagy lármával
egyszerre elül hátul nógatják a' vontatást, 's isten tudja, min meszsze remélnek jutni. Maga az optimistának mutatkozó Weitzel is nyilvánitá:
Nehéz megfogni, hogyan nyilatkozzék e' két kamrában, a' mint szerkesztve vannak, a' nemzeti akarat." Mindenek fölött éles pedig az ítélet, melylyet az eladott alkotmányról Láng mond emlékirataiban „Nagyobb sze,
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rencsétlenségnek tartom az elmúlt évek drágaságánál (1810
17) a' bajor
népnek, tudta és egyezése nélkül, csupán az észellenes és már elavult
nemesi igények felélesztése végett, ministeri önkényes hatalom elvén,
kényszerítve adott úgynevezett 1818-ki alkotmányt. A' hbériség legersb bélyege van arra ütve melyly a' már elenyészett uriszékeket
ismét életbe hozá, az eddig közvetlen királyi jobbágyokat és paraszt
földbirtokosokat lelettár és földrögök gyanánt a' nemességnek átadá,
behozta a' törvényszéki kiváltságot e' bojár eredet nyers intézs
ményt, a' nemességnek mind az öszszeirásban mind a' hadseregbe lépésnél eljogot adott, a' nemesi és nem nemesi javakra egyenetlen adómértéket hozott be
a' pusztán nemesi ezimbl nemesi eljogokat csinált,
a' rendek egész képviseletét kizárólag (?) a' nemesség kezeibe adta, t. i.
felsház kezébe, melyly csupán nemesekbl áll, 's alházéba, melylyhen
ismét a' nemesi sorsosok szolgák 's a' nemesség baráti képezik a' többséget. A' nem-nemes népbl származó tagoknak olyly sok hátulsó ajtókkal, a' választásokban anynyi bizalmatlansággal, nehezítésekkel, 's az
országgylés foglalkozási rendszerében anynyi akadálylyal kell küzdeniök hogy tapasztalás szerint
mindig (?) csak a' legképtelenebb 's a'
közre legártalmasabb dolog a' végeredmény mit ilyly képviselk együgyüsége nélkül a' legönkényesebb 's merészebb ministerek sem mertek
volna saját felelsségökre keresztül vinni. 'S ez alkotmány aztán az „alattvalók"nak seholsem hirdettetett ki hanem mindenütt csak a' statushiratalnokoknak, szolgáknak, papoknak stb. 's csak ezek eskettettek meg rá.
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A' nép maga, melyly mint nemzetr tisztelgett mellette, hidegen és részvétlenül oszlott szét ismét." Ez észrevételekhez mi csak néhány megjegyzést teszünk.

Részünkrl az ilyly alkotmányt is jobbnak tartanok az absolutismusnál.
Azonban ez alkotmány tagadhatlanul viszszalépés volt. Az 1808-ki alkotmány szem eltt tartá a' statusegység és polgári egyenlség elvét. Eltörlé
a' tartományi különbségeket 's azon uj elemeknek is képviseletet adott,
melylyek a' középkor rendéi mellett fölmerültek a' társalomban. Elállottak
1818-ban a' német szövetségi alkotmány ódon elv magyarázói 's ellentétbe helyezek a' rendi és képviseleti alkotmányt. Így lett a' népképviseletbl rendek gyülekezete. így történt a' viszszalépés. 'S midn az észszerbb alapokat elvetették, a' régibb alapelveket sem tárták szem eltt ez
alkotmány tervezi. Történetijog szerint nem lehete két kamara. Minden
rendeknek együtt kellé tanáeskozniok, vagy, szorosan külön érdekeiket
tekintve, mindeniknek külön. Eszellenes dolog is, midn a' felsház tisztán
nemesekbl és papságból áll, az alsóházban még egyszer a' nemességgel és
papsággal találkoznunk.
Továbbá az 1818-ki alkotmány négy vagv Bt
rendet teremtett. A' történeti jog csak hármat ismer el, 's az észjog a' polgárokat egyenjoguaknak tekinti. Ha pedig a' társalomban létez külön
érdekeket, osztályokat tartjuk szem eltt, nem csupán négy vagy 51 osz<
tályozást tehetünk a' polgárok közt, kiknek érdekei képviseletei kÖT ételnek.
Történeti jog szerint végezetre viszsza kellé adni a' rendeknek a' jogokat,
melylyek öszszes munkásságuk alapját képezek Bajorország egész történetén át. .Nem is említjük a' szövetkezés jogát az alkotmánysért fej de 1jnek ellen; elhallgatjuk »' tényt, hogy az ilyly fejdelinekct »' bajor
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vetséges rendek többször le is tették; nem követeljük a' fegyveres ellenállásjogát sem; pedig mindezt következetesen elkellene fogadniok azoknak,
kik az észjog ellenében olyly igen szeretnek a' történeti jogokra hivatkozni.
Csupán azon jogot emiitjük, melylynek féltékeny rzése szülte az angol
forradalmat , melylyel a' középkorban , st késbb is , hoszszas idkön
keresztül Bajorország rendéi is birtak t. i. az adómegtagadás korlátlan
jogát 's az ezzel egybefügg jogot, bármelyly föltéthez kötni az adómegajánlást. E' nélkül kártyavár, légállitmány az egész alkotmány. De legyen
elég általánosan enynyi. Ki részletesen akarja bírálni, ám hasonlitsa
egybe az alkotmány bevezetésének sokat igér szavait magával az alkotmánylevél korlátozó pontjaival 's ismét e' pontokat a' gyakran épen
ellenkez irányú kormányrendeletekkel , melylyek a' választást a' sajtóügyet , az országgylés foglalkozási rendét 'stb. szabályozzák.
Az els országgylés ez alkotmány kihirdetése után 1819 febr. 4-én
nyilt meg. Ez már megmutatta az éles ellentétet a' két kamra alkotásában.
A' válaszfeliratban a' királynak megakard a' felsház köszönni a' vett
hogy kötelességének ismerendi a' democrakiváltságokat , 's kifejezé
tiának gátokat vetni. Mélyen sérté ez az alsóházi tagok érzését. Behr
tanár, a' német iskolák disze , elleninditványnyal lépett föl. Az alsóház
azonban elégnek tartá jegyzkönyvi nyilatkozatban emelni szót alkotmányos illetsége érdekében. Elhangzott az inditvány is, hogy a' katonaság
az alkotmányra megeskettessék. Megfoghatatlan , min okból. Hiszen a'
bajor alkotmány inkább a' trón, a' nemesség és papság jogait védi, mint
a' nép jogait helyezi biztositékai alá.
Az ellenzék vezére ez országgylésen
Hornthal volt Bambergbl. Ez több oldalú , Behr alaposabb ismeretekkel
A' szabadelmüség ez orsz.gy ülésen többnyire leszavaztatott. Mindabirt.
mellett a' követi ház már ekkor majd általánosan pártolá az igazságszolgáltatás nyilvánosságát és szóbeliségét, 's az esküttszékeket. A' felsház
azonban még akkor csaknem hasonló egyértelmséggel elvété e' kivánatokat. Legnagyobb fontosságú tárgy volt ekkor a' háztartás ügye. Már
több éve hogy béke volt 's még szedték a' háború alatt fölemelt adókat,
és mégis nevezetes deficit volt. A' kormány vonakodott az eddigi kezelésrl számot adni; az új alkotmány keltétl számitá a' rendek beleszólási
jogát. A' státusadósság már 105 millió ft. volt. A' bevétel 30,200,000 ; a'
kiadás 700 ezerrel több. A' pénzügyi bizottmány, melylynek Behr volt
eladója, takarékosságot javaslott, fleg a' szövetségi tartozásnál nagyobb
számú katonaság tartásában. Az alház a' bizottmányi javaslatnál nagyobb
öszletet 's új adónemet és három millió kölcsönre fölhatalmazást szavazott
meg. Mindez azonban nem volt elég a' felsháznak. A' királytól egy
levelet közlött Wrede tábornagy és felházi elnök, melylyben saját személyes civillistejából (2,745,000) 25,000-et ajánl a' hadi költségek pótlására.
„Kétségkívül, úgymond, sok szkölköd megsínyli ezt, de ez azok lelkére
esik kik el akarják vonni tle , a' mi küls tekintélye fentartására 's
szövetségi kötelességei teljesítésére nélkülözhetlen." E' királyi ajánlatot
viszszautasitva, 300 ezernyi adóval akarák sokan meghálálni. De az adófölemelés ellen az alsóházi ellenzék többségben vala. A' király ezután a'
kamrákat jul. 22-én csakhamar eloszlatá.Az eloszlató irat dicsérte a' felsházat 's ers megrovást intézett a' követi kamra ellen , szemére vetvén
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törekvést, alkotmányos hatásköre szélesbitésére. 1822. juri. 26-án gyltek ismét egybe a* rendek. Még kevesebb örvendetes eredmény. Az alapos
volt az ellenpárt szemében. Idközben
és független jellem Behr szálka
würzburgi polgármester lett. A' ház, mint gróf Benezel-Sternau monda,

a'

az öngyilkosság egy nemét követte el , midn a' derék Béhr kizárására
szavazott. Ott volt azért az ellenzék élén Jlornlhal. A' pénzügy ismét
zavart állapotban. Némely ly jövedelem kevesebbre téve ; 's a' hadügyminister nemcsak a' rendek ajánlatánál, hanem annál is többet költött,
menynyi* a' kormány maga kivánt. \S azért nemcsak felelsségre nem
vonták a' ministert, st a' takarékosabb kezelésben sem értek czélt. A'
következ országgylés már sok millióval szaporodott státusadósságot
de nem jobb
talált. 1825 mart." 2-án nyilt meg ez. Uj választásúk, új
emberek. Sok sérelem, tömérdek panasz, és semmi eredmény, mi miatt
örömmel emlékezhetnék viszsza a' bajor ez országgylésre. Eloszlott sept.
17-én. Szinte ilyly eredménytelen az 1827 nov. 17-ld rendi gylés. Magának a' kormánynak ers küzdelme volt a' nemességgel. Kiváltságok
sérelmei panaszoltattak. Kerületi tanácsok (Kreislandrathe) rendeztettek.
Magában jótékony , de itt igen hiányosan alkalmazott intézmény. Páratlanul czélszcrütlen adótörvények hozattak, fleg a' házadó iránt. Több
szükséo-es intézkedés nem nyert királyi szentesitést. A' fárasztóan unal,

mas országgylés 1828. aug. 18-án végzdött.
A'juliusi franczia forradalom Sehenk ministeriumát találta Bajorország
kormányán. Annál nagyobb elégületlenség e' kormány retrográd lépései
miatt. Addig a' sajtó a' bankügyeket szabadon tárgyalhatá. Korlátozására
most elvizsgálat! rendeletet adott ki a' kormány. 'S a' hivatalnoki enge-

dély megtagadása által akadályozd Behr, Hornthal "s más szabadelvek
hogy megszüntesse ez akadályt,
belépését a' kamrába. Báró Closen
ministeri tanácsosságát letette. Ilyly körülmények közt nyitá meg a'
király 1831. mart. 1-én az 5-ik országgylést többek közt ilyly szavakóhajtanék korlátlan uralkodó lenni."' Az 1831-ki gylést
kal :
némelylyek forradalmi iránynyal vádolják. Ok nélkül. Csak egyetlen
repubíicanus volt a' kamrában, Sehiiler ügyvéd. Jeles szónok, de ritkán
Kétségtebeszélt. A' dvnasticus ellenzék élén Culmánn, Seujfert 'stb.
lenül szabadelvbb irányt követtek a' kamrák, mint eddig. De nem
magokból meritek az ert. A' közvélemény hatalma *s a' sajtó önállóbb
mködése nem maradhatott hatás nélkül. 'S még igvis minden lépten
foltüno volt a' házak aristocraticus szerkezete 's a' politikai képzettség
,

,

„Nem

—

,

hogy a' rajnai részekben fenmaradt franczia
a' jogot
törvények szerint, békebiráh ott a' nép maga válaszsza. A' többség a'
királyi kinevezést állapitá meg. Az orsz. gylés foglalkozási szabályaiban
tett változtatások szót sem érdeml naszontalanságok. A' házszabály okai
hogy lássa a' kormány, nem tettek-e hennök a'
föl kellé terjeszteni
balmagyarázat,
által vagy máskép változtatást. A' nevalamelvly
házak
hézkes rendszer lényege, melyly átok gyanánt fekszik a' kéthónapos
országgylésen, megmaradt továbbra is. Nem ez országgylés, hanem a
sajtó és közvélemény hatalma buktat;! meg Sehenk ministeriumát. Stikrmer
óidon alakult ideiglenes ministeriuma a' sajtó-szabályokban könynyit,
de még sem egészen kielégít javaslatokat terjeszteti el. E' javaslat elo

hiánya. Fcláldozák

,

,
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adásakor monda Ábel (késbb retrogad minister) a' censurát
„eine
morsche Krücke lahmer Regierungen", 's kárhozatva azt, Tacitus hires
szavaival kezdé beszédét ,,Rara temporum felicitas." A' két ház a' tárgyalásban nem tudott megegyezni. Némelyly pontokban mégis fleg
kezdetben nagyobb erélyt kezdtek kifejteni a' követek. Leszálliták a'
:

:

,

,

civilliste-t

,

a'

katonatartást

,

\s

megtagadák némelyly' diszépületek

költ-

Többnyire azonban viszszavonták határzataikat ismét magoktól.
'S midn bezáratott az országgylés (1831 dec. 29-én)
a' közönség
várakozásában csalatkozva, már egészen elhidegült iránta. Az országgyléssel Stürmer ideiglenes ministeriuma is feloszlott. Az új cabinet
legkitnbb egyénisége herczeg Oettingen-Wallerstein volt. Ers viszszahatás kezddött. Sok hivatalnok letétetett, sok új neveztetett a' törvényszékekhez számos politikai pörök elfogatások erszakos, szigorú
korlátozása a' sajtónak. A'hambachi ünnepély szónokain 's egyéb népszónokokon kivül kereset alá vették Behrt is, 's Eisenmannal együtt a' király
képe eltti esdeklésre 's határozatlan idei fegyházi fogságra Ítélték. 1 845
végén még nem nyerték viszsza szabadságukat. A' múlt országgylés
ellenzéki tagjai is üldöztettek. Schüler Francziaországba menekült.
A' terrorismus hatása alatt nyiltak meg 1834. mart. 8-án a' kamrák.
Többnyire ugyanazon egyének a' kik 1831-ben, de semmi nyoma az
akkori szellemnek. Mi példátlan másutt, 's azóta is csak Bajorországban
ismételtetett, egy minister a' követi ház elnökjelöltei közé soroztatott,
's a' kormány által alsóházi elnökké valóban ki is neveztetett. A' sérelmekkel egészen elhallgattak. El sem hozták
hogy Görögországba
bajor sergek küldettek. Az ingolstadti vár építésére több milliónyi adót
szavaztak. A' civilliste-t örök idkre megajánlák, az akkori menynyiségben. A' görög hitvallást a' bevett vallások jogaiban részesítek. Willich
Frankenthalból csaknem egyedül képviselte az ellenzéki nézeteket alio6-od magával. Sok elbb szabadelv követ megváltozott. Jun. 18-án
oszlottak el a' kamrák. A' kormány különös megelégedését fejezé ki. St
emlékpénzt is veretett az országgylés emlékére ilyly fölirattal ,,Ehre
dem Éhre gebühret."
Az 1837. febr. 11-én megnyitott következ országgylésen ismét csak
Willich küzdött. Kevesen szavaztak vele. A' kormány nevezetes kölcsönöket tett törvényes fölhatalmazás nélkül. Szóba sem hozták. A' görög
királynak folyvást megengedek húzni a' bajor herczegi apanaget. A'
kölcsönkép Görögországba küldött közpénzekrl is hallgattak. St az
adót fölemelték, a' menynyire a' kormánynak tetszett. Csak abban nem
egyeztek meg hogy a' budgeti maradványokról a' rendek tudta nélkül
rendelkezhessék a' kormány. Ez ellen a' kormány országgylést elo szlató
(nov. 4-én) iratában ellenmondását kifejezé 's nyilvánitá hogy a' királyi
ségeit.

:

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

jogokat fen fogja tartani.

Ez országgylés befejezésével bucsut vn Wallerstein ministeriuma is.
Ezen férfiú a' követi kamrában mint a' kormány közlönye pártolta
,

ennek elméletét

,

budgeti fölöslegekre nézve 's a' felsházban mint
országtanácsos, ellene szólott. Helyébe Ábel lépett ki a' belügytárczát
vette át. Hinni lehete hogy a' következ ülések zajosak lesznek a' múlt
országgylést feloszlató rendelet miatt, melyly mindkét ház jogait megtá26 *
a'

,

,

,

,
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madta. Azonban
tást rendelt.

A.'

a' kormány új kerületekre osztáaz országot 's új válaszképviselet alapját alkotmányos országban nem lehete vál-

toztatni országgylésen kivül. 'Se' jogkérdések mégis meg sem emiitettek
az 1840. jun. 8-ki országgylésen. Thon Dittmer volt itt feje a' számra

g\ önge 's csak általánosságban tartott beszédekre szorítkozott ellenzéknek, királyi megelégedés kisérte haza az april 14-én szétoszlott rendeket.
1842. nov. 20-án már nem az országházban nyilt meg az országgylés,
mint eddig. A' királyi palotába hívták a' rendeket a' trónbeszéd meghallására. A' követekül választott hivatalnokoktól megtagadtatott a' kor-

mányi engedély. Ezért

más okból

történt lemondások következtében
követi házban, hogy igen sok pótló követ,
Wallerstein szavai szerint, meganynyi „megbukott jelölt" voltjelen. Az
országgylés végéig (aug. 30-án) folyvást bizonyos feszültség tartott.
Most is a' budget körül forgott fleg a' harcz 's az azzal kapcsolatban
álló alkotmányos elvkérdések körül. A' menynyit a' kormány kivánt, megajánlák. 'S végre a' király által e' végre felhatalmazott ministerium 's a'
felsház közt, az alkotmányt, adómegajánlást 's ezzel rokon pontokat
illetleg úgynevezett „Verfassungsverstandniss" jött létre. A' követek
nem nyilatkoztak fölötte különösen.
Az 1845. dec. 5-ki országgylés sérelmekkel nyilt meg. A' hivatalnokoknak a' követség elvállalására szükségelt engedélyt több tagtól megtagadta a' kormány. E' tagok szabadelv vagy protestáns egyének voltak.
kifogást tn a' kormány Willich ügyvéd ellen is. Van-e az ügyésznek
szüksége kormányi engedélyre státushivatalnok-e az ügyész ? ez volt a'
kérdés. Willich személye e' kérdést a' pártok próbakövévé tette. Mutogaták pártolói , hogy az ügyész a' közhatalomnak semmi részben nem
ügyvivje közpénztárból nem kap fizetést. A' vizsgálaton tanúsított
ismereteit saját törvényszéki kerületében a' jogkeresknek szenteli,
's védi benne bizó polgártársainak életét, vagyonát, becsületét. Hivatalos jelleme nincs , aláírása csak anynyit ér
mint bármelyly magánosé. Nincs hivatali pecsété. Az általa aláirt oklevél semmi különös hitelességgel 's végrehajtási ervel nem bir. Ez okok ellenében
védi a' gyakoi'latra hivatkoztak, melyly ellen pedig
a' kormány
az illetk mindig fölszólaltak. 1825 óta
mondák egyetlen ügyvéd

anynyi hely ürült

meg

's

a'

,

:

St

,

,

,

,

sem

lépett

parlamentbe

,

kormányi

engedély nélkül. Hivatkoztak a'
pfalzi franczia törvényre, melyly szerint az avoués 's az officiers-ministeriels egy állásúak. Ábel minister az engedélyosztás szükségéi lehetleg
kiterjeszteni ohajtá. Franczia- és Angolorszaghan, Úgymond, a' kormány
a' választásokba beavatkozik, 's ha valamelyly hivatalnok az ellenzékkel
szavaz, elbocsáttatik. A' bajor kormány a' választásokba nem avatkozik;
's az utóbbi eljárás is ellenkezik a' bajor státushivatalnokokat illet rendelettel, 's a' kormány nézeteivel , jogaival. Ezért kárpótlásul tárta fen a/
engedélyadás jogát. Ennek megváltoztatása jövben feladata Lehet a'
törvényhozásnak. A' jó király önként teend ilvlv javaslatot. De ha öszsieütközés les/ most e' kérdésnél, olyly útra lép a' törvényhozás melylynek
kimenetelét még lepel fedi. A' többség kikerülte a' minister által rejtélyéé
nek rajzolt utat. Elvetek Willich recüamatióját. Ez azonban, a' kormán)
,

kegyébl, késbb megnyeré

a'

követségi

engedélyt,

rloszsias vitákra
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orsz.gyülésen a' vallásügy. Herczeg Wrede sérelmeket
protestánsok részérl. Botránynak monda, hogy a' Te
Denmhoz tartozó énekbl egy cath. pap kihagyta a' protestáns királynét.
A' püspökök erre válaszolák, hogy már ül. Miksa és Károly Theodor
alatt is csak a' fejedelemért fohászkodtak, st Austriában II. József
rendelete szerint a' király neve eltt emiitik az egyházmegyei püspököt. Panaszlá a' protestáns közzsinat tanácskozási körének akadályozását, az átmenetel korlátozását nem teljes komákra nézve. De legtöbb
vitákra adott alkalmat a' növelési és zárdaügy. A' pápával kötött concordatum szerint néhány zárdát kellé felállítani. A' ministerium igen buzgón
teljesité e' rendeletet. Inditványozák a'zárdaalapitványok megvizsgálását,
korlátozását, a' vallásos béke fölzavarására törekv redemptoristák (jesuiták) kitiltását. A' sérelmek közöl csak a' nem teljes korúak átmeneti
szabadsága pártoltatott. A' szavazatok egyenln állottak. Az elnök a'
protestánsok részére adta szavazatát. Annál hevesebb pártolókra találtak

adott okot ez

terjeszte

el

a'

módosításokkal , az érintett zárdaügyi indítványok noha
, némi
protestáns szónokok teljesen hallgattak e' tárgyban. Általában mindkét
kamra vitái tanusiták hogy a' sötét türelmetlen ultramontanismus szela' Miksaleme a' nagy többségben nem talál viszhangra , 's amolylyan
liga szellemében vezetett bajor politika magában az országban a' legersb
kárhoztatásra találna. A' szellemi érdekek közt szinte egyértelmüleg pártolták a' szóbeliség és nyilvánosság behozását 's a' sajtószabadságot. Ábel
vizsgálat minden
ministeriuma óta ugyanis ismét bevitetett az
viszonyokra , 's utóvizsgálat censori kimetszése által a' nem tetsz czikkeknek még terhesült. Kivánatosbnak monda Closen eladó még az
orosz eljárást is, melyly szerint a' nem tetsz czikkeket befeketítik.
Az anyagi kérdések közt nevezetes volt a' sörkérdés. Eletszükség Bajorország bort nem termeszt részeire. 1811-ben, két évi mtani vizsgálat
után , hozatott a' sör árviszonyait illet rendelet , miszerint a' hatóság a'
sör árát félévenkint meghatározza. E' fölött a' sörre több czim alatt
fogyasztási adó van vetve. Idközben szokássá kezdett válni a' sör árát
nem csupán tavaszon és szszel hanem évenkint négy ötször változtatni,

azonban

,

a'

,

,

,

elz

,

,

az ár mindig emelkedett. A' hirdetményben mindanynyiszor
emlitetvén hogy az árfölemelés a' sörfzk panaszára történik, a' közönség elégületlensége e' miatt 1844 maj. l-jén valódi sörforradalomban tört
ki. Több mint harmincz sörházat feldúltak. A' rombolás hseivel a' hatóságok nem tettek semmit. A' sörfzk e' miatt panaszszal járultak az
országgyléshez. Közben a' kormány új rendeletet adott ki a' sörfzk és
sörkorcsmárosok közötti viszony rendezésére. Mindkét kamara kimondá
óhajtását a' sörárszabályozás megszüntetése iránt. A' vasutakra nézve a'
státusköltségen épitést fogadták el. 'S minden panaszok mellett, a'

mi

által

,

státusadósságok szaporodása iránt, három vonal épitését határozák el.
nélkül hangzottak el Willich követ szavai hogy egész Németországra egy vasutterv készittessék. Ott úgymond a' szövetség Frankfurtban de az érdekek egyesítésére nem történik semmi. Hány millió
kiméltetnék pedig meg egy általános terv mellett. Most minden kis
státus saját parányi érdekeire tekint. St érdekeit ellentétbe helyzi a'
szomszéd, szinte német státusokéival. Küzdés áll el, párhuzamos vona-

Nyom

,

,

,

,
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lok , 's nem egyeznek meg az egybekötés iránt a' határoknál. így van
aztán, hogy éjszaktól a' Bodensee irányában négy párhuzamos vonal
készül a' Rajna vizi útja mellett. A' vasutügyben, csak az árszabályozás
jogára nézve fordult el öszszeütközés. /löe/minister közvetít inditványa
vetett véget a' jogvitának. Elismeré a' rendek jogát hat évre maximumot
szabni, 's csak azon jogot követelte a' kormánynak, hogy e' maximum
határai közt szabad keze legyen a' pillanat szükségei szerint határozni.
Elfogadták. A' Dunagzhajózást is megvette az állam a' társaságtól.
Ohajták, hogy a' kormány Austriával a' dunavám iránt egyezkedjék. Kérték a' sorsjáték eltörlését is.
Eredménye az orsa.gyülésnek különben igen kevés. A' növelés és zárdaügyben válaszul kapták a' rendek a' királytól , hogy azon kérdések nem
tartoznak rajok. Lehete mindazáltal gondolni , hogy a' vallásügyben tett
erélyes fölszólalások nem hangzottak el minden hatás nélkül a' kormányra
,

Ez szükséges

Bizonyos politika ugyanis Bajorországot
tenni azon lánczolatban , melyly Schweiz
egy részét, délnyugoti Németországot, a' rajnai tartományokat, Elsasst,
Lothringent és Belgiumot ultramontan szövetségbe foglala vala egybe.
E' politika létesítésére sok történt 1837. óta, Ábel és Seinsheim ministeriuma által. Az ultraniontán törekvés fleg három irányban mutatkozott.
Kegyeltettek a' szerzetes rendek
elhanyagoltatott a' növelés sértetett
mint a*
a' protestánsok lélekismeret-szabadsága. jTöbb zárdát állitottak
eoncordatum után várni lehete, 's olyly rendek hozattak be az országba,
mint a' redemptoristák, kiknek fanatismusa a' vallásos békét veszély ezé
ez országban, melylynek harmadrésze protestáns népbl áll. Idejárult a'
catholicus clerus eljárása a' vegyes házasságoknál, 's a' katonaság térdelése
's egyéb sérelmek miatti panaszok. A' kormány mindenkép igyekvék olyly
igazoltatni eljárását.
szónokok által, mint Döllinger, Vogel Frei/berg
Minden ékesszólásuk sem nyugtathatá mrga' bajor népet. 'S az 18-15 á6-ki
orsz.gyülés után senki sem kétkedett hogy Ábel ministeriuma soká fen
nem tarthatja magát. A' mik ezalatt Romában történtek, éles ellentétben
állottak az Alpeseken innen buzgólkodó ultramontanok törekvéseivel,
Már több jelek oda mutattak, hogy Lajos király egy régibi), köztiszteletben álló ministert akar tárczával megkínálni, midn egy különös esemény, melylyrl külön czikk alatt (lásd „Lajos király" és „Lola Montez-"
czikkeket) részletesen szólandunk törésre vitte a dolgot. A* íninisterium
ellenzésbe tette magát az uralkodó akaratával
's
ezt igen föltünleg
tudatta egy emlékiratban, melyly tüstint ezer meg ezer példányban
keringett a' közönség között, 's gyorsan elterjedt bel és külföldön. Ez
emlékirat sötét színekkel rajzolá Bajorország állapotait mintha a' nemzet
borzasztó forradalom örvénye szélén állana 's már a' katonaság is a' legveszélyesb hangulatban, készen megtagadni az engedelmességet. Ez
emlékirat sietteté a' erisist. Ábel, Seinsheim és Schrenk ministerek, 's
Hörmann, fels bajorországi elnök elbocsátanak, 's helyüket mint ideiglenes kormányzók báró Zu-Iilwiii, Maurer és Zenetti löglalák el. Alig
léptek e' férfiak kormányra, tüstént jelét adák, bgj a' reform utáni
vágyakat igyekszenek kielégíteni. 18-17. máj. 26-ról egy föls rendelet a"

nézve.

szerette volna

egy

volt.

f gyrvé
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polgári óh

büntet

eljárás rendezése iránt

a'

következ alapelvekéi monda
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Szóbeli eljárás , nyilvány a' törvényszékek eltt , a' közigazgatás és
igazságszolgáltatás különválasztása. A' redemptoristák mködését korlátozák, 's a' növelési ügyben is tettek javitást. A' vasútépítés azonban
nem folyt olyly erélylyel mint óhajtani lehete. A' legfontosabb pályákon

ki

:

,

még nem

Ennek oka nem

történt semmi.

a'

kormány

volt.

A' rendek

a'

vonalra (Bambergtl az ország határiig) fölhatalmazást adtak 3%
kamatos kölcsönre. Idközben a' körülmények változása miatt nem lehete
ilyly olcsó kölcsönt eszközölni. A' pénzügyminister tehát az 1847. sept.
21-ére ismét egybehívott rendekrl 4 /0 kölcsönre kért fölhatalmazást.
Kérte továbbá az ingó statuskötelezvények (felét a' 127 milliónyi bajor
statusadósságnak) kamatlábát szinte 4%-re emeltetni. A' válaszföliratban
hogy rendkivülileg egybehivattak,
megköszönék az alsóházi rendek
üdvözlék a' reformokat mikre kilátás nyújtatott reményeiket fejezek ki,
hogy a' lélekismereti szabadság ótahnaztatni fog, 's óhajtásaikat a' választási törvény javítása, valódi ministeri felelsség, nyilvány, szóbeliség, terjedtebb sajtó- és oktatási szabadság 'stb. iránt, és végre, 1 ogy a' vámszövetség nagyszer alakítása minden német népfajok még bensbb egyesítésére vezetend. Midn felülrl kijelentetett, hogy a' kormányi elterjesztések tárgyalásán kívül egyéb kivánatok eladása is meghallgattatik e'
rendkívüli orsz.gyülésen egymást érte az indítvány. Mindenek eltt a'
sajtószabadság ügyét szemelték ki. Inditványozák az elz vizsgálat eltör's minden
lését a' belügyekre szeliditését a' külügyet tárgyazó iratokra
1803-ban legelvizsgálat megszüntetésére munkálni a' szövetségnél.
szabadabb volt a' bajor sajtó. Egy kormányrendelet minden elvizsgálatot
eltörlött. A' rajnai szövetség idejében eltértek tle, de ismét viszszaállitá az
alkotmány a' sajtószabadságot. Kivételkép csak a' hírlapok külügyi czikkeire volt elvizsgálat, könyvek és belügyi czikkek szabadok voltak, Schenk
ministeriuma 1831. jan. 28-án elvizsgálatot rendelt a' belpolitikára is ;
de ez még az évi jul. 13-án viszszavétetett. Az 1831-ki országgylés elé
sajtótörvény terjesztetett
de nem lépett életbe mert a' követek nagy
hogy Bajorrésze nem tartá eléggé szabadelvnek. Másfell fölhozák
ország a' német szövetség közremunkálása nélkül nem is tehet ellépési
déli

,

;

,

,

:

,

,
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,

,

sajtóügyben. Rudhart erre kormányi megbízásból irt ilyly czimü könyvében :„ A' szövetség jogai" válaszolt. 1832— 1837. a' belügyek elvizsgálat alá nem tartoztak. Ábel minister, minden régibb szabadelv nyilatkozata daczára
szigorúan lépett föl a' sajtóügyben. Az ultramontan
lapokon kivül minden mást üldözött. E' sérelmeket most igen élesen
a' vita csak
sorolák el.
A' censurának egyetlen védje sem akadt
Bauer decan továbbá szóba
a' sérelmek és kivánatok kerül forgott.
hozta, vájjon sajtószabadság mellett elegend-e a' becstelenitésrl szóló
mostani törvény.
A' fentebbi indítványok elfogadtattak. \S kevés
módosítással pártolá azon indítványokat a' felsház is. Itt is igen élénk
viták folytak e' tárgyban. Keményen leczkézék az elbbi ministeriumot.
Csak két felsházi tag pártolta a' censurát. Nevezetes volt e' tárgyban
a' müncheni érsek nyilatkozata. Midn ezt berezeg Wrede megpillantá
Rómában,
úgymond
utasítani, miután
a' felsházban, viszszaakará

a'

,

—

;

—

—

^

t

—

—

collegium germanicumban növeltetett 's igy jezsuita. Az érsek tagadta,
hogy jezsuita volna, különben egyházi méltóságát sem fogadhatá el. A'
a'
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rendek pedig nem akartak c' kérdésbe bocsátkozni
mintán a'
pápa az érdeklett férfiút érseknek elismerek. „Tudva van
monda többek közt az érsek a' sajtóügyben
hogy az egyházi törvényhozás minden egyházi dolgokat illet iratokra szigorú elvizsgálatot rendel.
'S itt és mindenütt mégis csak a' legmérsékeltebb módon él e' ioo-jral az
egyház, sa tan- es rítusra vonatkozó könyveken kivül, magokra az
Írókra hagyja, elvizsgálat alá akarják-e bocsátani irataikat vagy sem.
felsházi

,

király és

—

—

kénytelen maga is utólagos szabályokkal érni be, 's a' sajtó
ártalmait saját terén azzal gyöngíteni, hogy a' hit és erkölcsiség öregbítésére minden hatalmában álló eszközt télhasznál." Társalgás inkább,
mint tanácskozás folyt a' polgári és büntet törvénykönyvekrl is. Elvkérdések iránt
mint a' szóbeliség, nyilvány 'stb.
köz volt az egyetértés. A' büntet törvény szerkesztésében az eljárási résznek adatott
fontosság. A' felsházban csak a' közigazgatás és törvénykezés
elválasztására nézve uralkodott nézetkülönbség.
A* kormányhatalom

.Jelenleg

—

—

elz

némelylyek épen

a' birói és rendri hatalom
alsó rétegekbeni
Zu-Rhein a' különválasztás mellett szólt. Az
anyagi kérdések közt, némi elz viták után, az élelemszükség és drága-

erejét

t

egyesítésében keresték.

ság óvszerei fölött, az orsz.gyülés tulajdonképeni föladatára, a' vasúti
kölcsönre került a' sor. Sok elleninditvány módositvány és hoszszas
viták után felhatalmaztatott a' kormány 10 V3 millió kölcsönt 4v kamatra
fölvenni
's
a' földterhek vakságából bejöv
öszletet is vámépitésre
fordítani, 's 6 milliónyi pénztári utalványt bocsátani ki. Fölhatalmaztatott
a' kormány, 4% pótlékadósságot venni föl, melyly szerint a' kölcsönszerznek nem csak a' most fizetett készöszletért adnak 4°/ kötelezvényt,
hanem részére hasonló öszlet a' régi 3V2 kamatos kötelezvényekbl is
4%- re emeltetik. 'S ha a' kölcsön nem vezet kielégít eredményre, a'
kölcsönbl 's pénztárutalványokból kicsinálandó öszlet 12 millióra emeltetik. Ha ezen 12 millió korán folyamatba nem jöhet felhatalmaztatott a'
kölcsönt elzleg is fölvenni. Kérték ezek mellett
kormány 3% millió
az alsóházi rendek a' fejedelmet, egy mtani eldólgozatbkra épitett
vasútháló készitése 's a' már kész tervek gyors végrehajtása iránt.
Továbbá törvényt óhajtanak a' statusjavakon fekv úri tartozások meg's végre
váltása iránt a' bejöv váltságöszletet vasutépitésre fordítván
's
a"
kérték
hogy a' müépületeknél minden fényzés kerültessék
középitészet csak a' legszükségesebbekre szorítkozzék.
E' tárgy bevégzése után nov. 30-án az országgylés eloszlott.
Egyszersmind bucsut
a' Zn-lilici/i , Mtttirr és Zenetti ministeriuma.
érdeme, hogya'hyerarchiai befolyások hálóját széttépte, 'sa*törvényhozásnak, némelyly szabadabb clvekkimondásával uj pályát egyengetett.
A' müncheni egyetem ultramontán párti tanítói ellen szigorral Lépett föl.
2 napjain nagy utezai mozgalmat is
E' körülmény, 1847-ik mart. 1
idézett el. Az eset következ. A' nyelvészet tanára, Latsaulx az egyetemi
egy küldöttséget indítványozott, melylj
tanácsnál, bár sikeretlenül
volt minister Ábelnek adja tudtul, hogy hivataláról] leköszönóse erkölcsi
indokait méltányolják. Liissaiil.r e' miatt nyugalmaztatott. V bölos*
és vallástan hallgatóit ez esemény anynyira elkeserítette, hogj a'nev<
tanító lakása eltt, Ünnepélyes tisztelgés alkalmával személyes piszkoló
,

,

,

4%

,

,

,

,

F
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,

—
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a' király és Lola Montez tánczosn ellen, kinek köz hir
Ábel minister megbuktatásában része volt. Lola Montez spanyol
tánczosn ugyanis 1846. szszel Münchenbe jvén Lajos király kegyét
anynyira megnyerte hogy a' király rendeletet tn grófi ranggal ellátása

dásokat intéztek
szerint

,

,

,

végett,

a'

szükséges

,

,

A' közhirré tett
többek közt e' kényes

oklevél kiadására.

honosítási

melylyrl felébb szólottunk
közönség elé vitte 's az ifjúság

ministeri emlékirat

,

,

e' rejtelmeket lovagiategész utczai mozgalom néhány ablak és lámpa
beverésével végzdött. A' fölingerült király erre az egyetem bezárását
elrendelé. A' ministerium pedig késbb még több ultramontán párti
De térjünk viszsza az események fonalára.
tanítókat nyugalmazott.
Az uj ministerium következ egyénekbl alakult. Külügyminister lett
ismeretes
herczeg Oettingen-Wallerstein, a' felsház munkás tagja
törekvéseirl, egyenjogositani a' vallásokat, 's az ipar- és mtani iskolák
alapításáról. Továbbá Berks országtanácsos Beissler a' legfbb számvevszék volt elnöke 's Heres az adókataszteri bizottmány igazgatója. E'
ministerium 1847. dec. 16-ki legfensbb rendelet által belügyekre nézve
's olyly
eltörlé az elz vizsgálatot. Fentartá mindazáltal külügyekre
czikkekre melylyek magány személyek becsületét sértik vagy a' fenálló
törvényekben tiltott bntetteket és kihágásokat foglalnak magokban.

viszonyokat

is a'

,

lanul fölhasználta most.

Az

—

,

,

,

,

,

,

Természetes, hogy e' rendelettel a' sajtó meg nem elégedhetett. Minden
valamire való lap felszólalt ellene. 'S e' szabályozó intézményt késbb két
pótló rendelet követte. Ezekben az utóvizsgálat is fentartatik mindazáltal
csak politikával foglalkozó külföldi lapokra 's csupán azokra melylyekre
különösen elrendeltetik. 22 külföldi lapra azonnal meg is szüntették ez
,

,

,

utóvizsgálatot.

Február 9. 10. és 11. napjain pedig ismét az egyetemi ifjúság csinált
mozgalmakat. A' tény imez. Valamint más német egyetemekben ugy a'
müncheniben is több landsmannschaftok vagyis egyesületek voltak a'
diákok közt, melylyeknek tagjai leginkább egyenl sapkával különböztetvén meg magokat, együtt társalkodnak 's fleg isznak. Ilyly landsmannschaft, Bajorország öt tartományának neve szerint, öt volt a'
müncheni egyetemnél. Az. utóbbi idkben Lola Montez a' király kinevezése folytán már Landsfeld grófn, saját udvart alakított Münchenben,
néhány nemes származású diákok levén szolgálattev lovagjai. Ezen
diákok, számszerint valami 15, a' király megegyezésével, saját landsAlemannen név alatt. Ezen alemannok és a'
mannschaftba alakultak
többi diákok közt részint mivel az elbbiek a' népszertlen pazar grófn
részint pedig az ifjúság aristocraticus és pedig ggös része
lovagjai
valának egyenetlenség fejldött ki. Az alemannok leczkékre menetelök
,

,

,

,

,

,

,

alkalmával, morgással, fütyty el fogadtattak. Végre az egyenetlenség az
gúnyoló
utczákon is kitört, miután egy alemann trt rántott az
diákokra. A' király ismét parancsot adott az egyetem bezárására. Erre
nagy zavar és fölindulás ln a' polgárok között is. Utczai mozgalmakban
a' köznép az egyetemi ifjúsághoz állott. A' polgárság tömegben ment a'
királyhoz folyamodni, 's midn fenyeget alakot kezdett ölteni a' zavargás,
st
a' király végre viszszavette az egyetem bezáratásának parancsát
Lola Montez és az alemannok el is utasitattak az országból. 'S a' tánczosn

t

,
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kegyencze, fíerks ministcr is kénytelen volt, a' nép ingerültsége miatt,
.Münchent elhagyni. Helyette
a' belügyi
tárezával
Thon-Dittmer,
regen sburgi polgármestert !s szabadelv orsz. gylési tagot bizta meg a'
király. 'S mintán a' hadügyminister
Hohenliausen is áldozata lett a'
Landsfeld grófnöveli egyetértésnek a' ministerium e' változások után,
igy alakult
Wallenstein berezeg
kül- és közoktatás-ügyi minister,
Beis&ler igazságügyi, Heres pénzügyi, Mark hadügyi és Thon-Ditlmer
belügyiminister. E' mozgalmak sikere neki bátoritá a' müncheni népet.
Llylv hangulatban találta
a' februári párisi forradalom. A' franczia
királyság megbukása fölrázta egész Európát. 'S voltak kevés pillanatok,
midn hinni lehete, hogy Bajorország az öszszes németországi mozgalmak vezetje irányadója leend. Az egyetemi ifjúság ez élcsapata a'
forradalmaknak
a' párisi események hirére petitiokat
's a' polgárság
szerkesztettek. A' diákok folyamodványa igy hangzik. Fölséges 'stb. A'
haza veszedelemben van. A' Bourbonok megszntek uralkodni. Francziaország köztársaság lett 's hsei lelkesedéssel teli, harczias készséggel,
tapasztalt bátor vezérek alatt, fenyegetik hazánkat. A' világtörténet hangos szavakkal nyilvánítja, hogy a' népeszmék ellen csak népeszmékkel
lehet küzdeni. Mindeddig Németországban halogatás volt. A' tartományi
gylésekbl emelkedjék német parlament. Közönséges népfoltégyverzés,
szabad népgylések és föltétlen egyesületi jog, gondolatszabadság a'
bilincseitl megszabadított sajtó által, nyilvánosság és szóbeliség a' törvényszéki eljárásban vádrendszerrel és esküttszékekkel leghatalmasb
eszközök az egy szabad Németország elérésére, védelmül és ótalmul nygöt és kelet ellen. Semmi háború a' franczia köztársaság ellen, valameddig
határainkat tiszteli 's ha ezt nem teszi
német küzdelem orosz segély
nélkül. Kikerülhetlen választás esetében Franczia és Oroszorszáo- között,
Francziaország mellett Oroszország ellen. Ezek azon kivánatok, melvlyeket a' német hazáért lelkesedett ifjúság egy német fejedelem trónja
eltt letesz, 's melylyeknek teljesítéséhez azon tiszteletteljes kérelmét
csatolja, méltóztassék fölséged kegy. megengedni, hogy az itteni egyetemi diákok szabad csapatot alakithassanak."
Mart. 4-én egyszerre hire fut, hogy erszakos viszszahatási kísérletek
vannak készülben. „Fegyverre!"' kiáltás hangzik mindenfell. A'
fegyvertár néhány pillanat alatt megnyittatik. A' polgárok és tanulók
fölfegyverkeznek. \S aztán rohamléptekkel, zajongva, vonulnak i\ királyi
lak elé. Károly fherezeg tudtokra adja hogy a' király a' kamrákat mart.
16-ra öszazehiyja, a' nép kivánatait tanácskozás alá véteti. Nem keveset
tn ez engesztel lépésre Leiningen herczeg levele mart. 3-ról, a'
királyhoz. Mindenre, a' rni szent, kéri ebben Lajost hogy a' nép másnap
benyújtandó kérelemiratát kegyesen fogadja, 's nyilvánítsa, hog\ a'
kivánatokat a' tüstént egybehívandó rendek elé terjesztendi. A' polgárok
ki vánataiban úgymond a' herczeg, semmi olylyas nincs, mit a' királyság
maga is
a' mostani viszonyok közt örömest el nem fogadhatna. Azért
mond továbbá Leiningen
fölséged
kérlevelet. ,,lla
aláirta e'
továbbá is megmarad akar:il;i mellett nem soká kénytelen leend, miután
vérpatakok folytak, megválni atyái trónjától, 'stb, lígyre kérem fölségedet
csak ne fél szabályok !"
A' király engedett a' kényszerség éa oí<
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intéseinek. Mart. 6-án szózatot adott ki, melylyben „az országgylés
mart. 16-ra csakugyan egybehivatik , 's igéret nyujtatik, hogy annak a'
következ törvényjavaslatok fognak
többek között , haladék nélkül
a' ministerek felelsségérl ; teljes sajtószabadságról
elébeterjesztetni
választási reformról ; a' szóbeliség és nyilvánosság behozataláról a'
törvényszékeknél, esküttszéki eljárással a' statushivatalnokokróli gondoskodásról ; a' zsidók viszonyainak javításáról. Továbbá nyilvánítja a'
király, hogy rendri törvénykönyv készítését rendelte meg ; a' hadsereg
az alkotmányra rögtön megeskettetik ; 's míg a' sajtótörvény elkészül is,
az elz vizsgálat e' naptól kezdve megsznik. 'S végre igéri a' király,
hogy a' német népnek a' szövetségnél leend képviseletére 's a' szövetségi
alkotmány javitására lépéseket fog tenni. "
A' nép e' királyi szózat
,

:

;

;

—

ígéretein ez alkalommal megnyugodott.
Az egybehívott orsz.gyülés mart. 16-án

nem nyittathatott meg, mivel
ministerium még nem volt kész az elterjeszteni igért törvényjavaslahogy Landsfeld grófn Lola Montez
tokkal. Híre terjedvén azonban
tánczosn, a' király kedveltje, ismét viszszatért Münchenbe élénk népcsoportozás lett. Nagyszámú nép ment a' grófn szállására, de bár az
egész házat fölkutatták sehol sem lelhetek meg. Esti 7 órakor a' rendrségi épületet kezdte a' nép ostromolni. Az ablakok mind beverettek.
bezárt kapuk betörettek 's a' nép minden nagyobb ellenállás nélkül behatott
az épületbe. Az ablakokon tömérdek irományt és könyvet hánytak ki. A'
rendrséghez vezet utczákon torlaszokat emeltek, 's ekkép müködésökben
védelmet szereztek magoknak. Majd a' fegyvertárt akarák ismét ostromolni. E' szándékukban azonban az elnyomuló nemzetrség 's önkéntes
csapatok által megakadályoztattak. A' mozgalom nem sznt meg elbb,
mig a' király bele nem egyezett, hogy Lola Montez , mint csöndzavaró,
kerestessék, 's honosítási oklevelétl megfosztassék. Nem tudjuk, a'
honleányság megadása vagy ilylyképeni elvétele gyalázatosabb-e ? A'
mozgalmak alatt egy hang a' müncheni városháznál is kívánta, hogy a'
spanyol ntl vétessék el a' nemesség. Nem talált ott rokonszenvre. Egy
hangulag kiálták, hogy csak maradjon nemes.
Ez esemény után néhány nap múlva, mart. 21-én, két legfensbb
nyilatkozat jelent meg a' hivatalos lapban. Egyikben, mart. 20-án, Lajos
a'

,

,

,

,

A

,

királyfia, II. Miksa , trónörökös fherczeg részére lemond a' koronáról.
volt uralkodása , népének szentelte
Állítja
hogy az alkotmányhoz
életét 's olyly lelkiismeretes kezelje volt a* közvagyonnak, mintha egy
szabad ország hivatalnoka volt volna. 23 év óta kormányozott azon elvek
szerint melylyeket jóknak talált
most engedményeket Ígéreteket volt

h

,

,

,

;

kénytelen tenni, melylyeket nem képes megtartani. Ilyly körülmények
közt a' koronát leteszi.
A' másik szózatban II. Miksa elismeri, hogy
olyly idben lép trónra, melylyet nagy követelések tartanak mozgásban.
Bízik istenben és szinte akaratában
hogy megérti 's teljesiti e' kor
kivánatait. Mindenben igazságot akar, jogot és törvényes szabadságot
egyházban és statusban. A' lemondott király, Lajos, Miksa József után
1825. oct. 13-án lépett trónra. Uralkodása alatt nem igen gyarapodott az
ország, nem fejldött az alkotmány. Legtöbb szenvedélyt tanusita a' szép-
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irodalom és mvészetek iránt.

Maga

is irt

rósz

német verseket.
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rczetta' budget fölötti alkudozásokban, milliókat költött remek müvek
diszépítmények készítésére, nielylyek csak nem egyedüli emlékei uralkodásának. Leginkább örökiti nevét a' híres Lajos-csatorna, melyly alatta
készült el.
Fia, 's II. Miksa név alatt utóda, 1811. nov. 28-án született.
Az nj király következleg alakitáministeriumát Thon-Wtlmer, belügy
Heintz, igazságügy
Lerchenfeld, pénzügy Beissler, cultus elbb Mark
's aztán Weisliaupt hadügy-ministere. A' mart. lÖ-ra egybehívott orsz.gyülést az uj király 22-én nyitá meg. Voltak kétségtelenül sok tagjai ez
országgylésnek kik értették az id szavát. De részint a' házak ókori
alapú szerkezete részint a' nehézkes foglalkozási rendszabályok 's az
cldolgozatok hiánya miatt olyly lassú volt eljárásuk, mi a' népet nem
ok nélkül tette elégületlenné. Ilyly lassúság nem illett a' forradalmi idk
természetéhez. 'S midn e' lassúságban régibb tapasztalás után egyik
tényeznek tárták a' felsházat csak a' franczia köztársaság példájára
volt szükség, hogy, bár kevesebb zajjal, mint Bécsben történt, Münchenben is sürgessék a' felsház eltörlését. Hasztalan
maradt minden a' régi
mellett. Az orsz.gyülés nem tett egyetlen forradalmi lépést sem. Népszerbb elemekbl alkotott házak mellett, a' legcsöndesebb idkben sem
mondhatnók eléggé szabadelvnek, kielégítnek az eredményt. 1848.
tavasza sok népnek hozott uj alkotmányt. Bajorország csak királyt változtatott. Ez a' forradalmi idszak legnagyobb eseménye. De lássunk
lillt

éa
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némi

Az

részleteket.
uj

el

ministerium sokat dolgozott. Törvényjavaslatot terjeszte

a'

büntettörvények ja vitásáról 's a' ministeri felelsség körüli eljárásról
választási törvényt a' német parlamentre, melyly törvényben napi díj
rendeltetik a' frankfurti követeknek
törvényjavaslatot az amnestiáról,
a' pfalzi képviselk szaporításáról
az uri hatóság megszüntetésérl 's a'
hbéri terhek megváltásáról továbbá engedély iránt 7 millió kölcsönre
,

;

;

,

,

jövedelmi és tkeadó bevitelérl 's az alsóház választási alapja
rendezésérl. E' javaslatok közül az els, a' minister elleni vádakbanj
eljárásról jövre halasztatott. A' választási reform megtartá a' közvetett
választást jókora censust, 's 25 éves kort választói képességül. Elégedetlenségét e' törvény ellen petitiókban nyilvánitá a' nép. Legtöbb idt
vett azonban el az örökváltsági törvény tárgyalása. A' nemesség kevésbbé
szkkeblnek mutatkozott mint a' papság. A' cath. papság többsége
ellene volt e' törvénynek, melyly a' középkori hbériség maradványainak
lassú kiirtására czélozott
azt jogtalannak
's
alkotmányellenesnek
bélyegzé. Bauer, prot. decan 's kövei
és Schwindl eladó alaposai
feleltek e' panaszokra. A' nemesség követei között csak Hegnenberg-Dusí
gróf és báró Rotenhan számitgaták a' nemesség áldozatait. A' felsházban
jo példával ment el maga az elnök, Leiningen berezeg, ki már korábban
önként lemondott úri hatóságáról. Az örökváltsági törvényhez tartozik a
vadászati jog korlátozása idegen földön. Az országgylést jun. 5-én
/..irta be Luitpold therczeg, a' király nevében. Mint látjuk, félszegség és
határozatlanság jellemzék eljárását. Stockinger, Chrifltmann és Eppelsbeimer gyakran sürgettek törvényjavaslatot a' oép-folfeg} verses és gyeutóbbi
sületi jogról is. Az els kivánatot teljesíteni Ígérte a' kormányi
iránt várt a' frankfurti alkotmányozó gylés határozatától. Ez t'l Sti nagy
e
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,
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olyly roppant örömmel üdvözölt Németragadta meg a' kedvez pillanatot, midn óriási hatalommal
bírt, mig az egész német nemzet háta mögött állott, 's a' helyett
hogy
alkotmányt rögtönzött volna, a' német természethez képest lassan, alamélyen és logikailag gondolt eljárni. 'S mig az alapjogokról
posan
hoszasan tanácskozott változott a' dolgok kedvez alakja egész Németországon. A' birodalmi alkotmány hat hónap eltt átalános lelkesedéssel
fogadtatott volna mindenütt. Most csak a' kisebb német kormányok
ismerték el. A' nagyobb hatalmak ellene szegültek kihirdetésének. Mint
Porosz-, Szászországban és Hannoverben, ugy Bajorországban is hasztalan volt a' nép minden erködése a' birodalomi alkotmányt életbe léptetni.
Jun. 5-ke óta, midn az országgylés befejeztetett, különben is sok
történt, mi a' kedélyeket ingerié. Megtiltatott a' katonáknak, hivatalnokoknak részt venni népgyülésekben és politikai clubbokban. A' democrát
egyesületek aug. 12-én eltiltattak. Több democrata iró sept. 27-én elfogatott 's pár nap múlva, a' közönség éljenzései közt, ismét kibocsátatott.
Lassaulx és Philips ultramontán tanárok székeikbe viszszahelyeztettek.
A' ministeri változások sem voltak kielégitk. Oct. 25-én Beisler helyett
cultus és belügyminister lett ugyan Lerchenfeld, de csak hamar ismét
viszszavette a' belügyi tárczát Beisler. Átalános meggyzdés szerint
Lerchenfeld f bne, hogy az alkotmányt valósággá akará tenni. Az uj
minister els tette volt öszszehivni a' kamrákat 1849-ki január 15 kére.
Azonban nem érte végét. Februárban Forster vette át a' belügvi
tárczát 's az ettl különválasztott cultus és közoktatási ügy vezetését dr.
Ringelmann. Heintz és Weyand helyébe Kleinsehrod és Aschenbrenner
léptek. Végre: mi legfontosabb, april 19-én ministerelnök 's egyszersmind
külügyi és kereskedési minister lett Pfordten. Az utóbbit kivéve csupán
kezel hivatalnokok, a' ministeri állás magasabb értelme nélkül.
1849 jan. 22-én nyiltak meg a' kamarák. A' válaszfölirat óhajtását
fejezi ki a' német egység létesitése iránt. Elismeri az alsóház a' német
alapjogok törvényes erejét. Képviseletet kivan, az öszszes nép szabad
választása alapján, 's a' törvényhozásban a' kezdeményezési jog megosztását a' kamarákkal. Sürgeti a' ház a' még akkor nem teljes ministerium
kiegészítését, olyly férfiakból, kik a' kormány közvetlen orgánumai legyenek. Óhajtanak végre szabad, gyámság alól feloldozott kerületi és községi rendszert 'stb. A' bajor ministerium ellenkezleg vélekedett a' német
birodalmi alkotmányról. Változtatásokat terjeszte elé, melylyek nem
csupán egyes tételeket módosítanának, hanem egy egészen uj szövetségi
alkotmány kidolgozását tennék szükségessé. Austria nélkül nem képzelik
Németország egységét 'stb. E' nyilatkozat csak növelé az ingerültséget,
melyly már fleg a' rajnai részekben nyilvánosan mutatkozott. Meghiúsítva látákaz 1849-ki német mozgalom minden reményeit. Nagy népgylést tartottak maj. 2-án Nürnberg mellett. Boszankodtak, hogy e' kormány nyíltan tartózkodás nélkül tagadta a' német nemzet jogát a'
fejdelmek egyezése nélkül alkotmányt szerezni. Nagy népmozgalom
Bajorországtól
idéztetett el mindenütt a' frank részekben. Szakadást
ha ekkép kijátszatik a' német forradalom. A'
különválást is emlegettek
nép megeskettetett a' birodalmi alkotmányra. Pfalzban pedig forradalmi

német nemzetgylés melylyet
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kormány

is

alakult.

Adót, kényszeritett kölcsönt vetett

ki

a'

népre,

szabadcsapatokat gyjtött, ágyukat öntetett. A' forradalmi zászló alá
mindenfell tódultak a' békétlenek, politikai üldözöttek. 'S már egy rajnai
köztársaságról is gondolkodtak egyesülve Elsass népével, melylynek nem
volt Ínyére a* párisi események fordulata. A' békétlenség jelei mutatkoztak
Würzburgban et az ország székvárosában Münchenben is. Az elbbi
helyen a' katonák a' democrata polgárokon és tanulókon sérelmeket
követtek el. A' tanulók ezért, maj. 20-án a' közel bádeni városba, AVerthheimba mentek. A' tanítóknak nehezen sikerült ket viszszatérésre birni.
Münchenben pedig a' tanulók szabad csapata feloszlattatott.Több tanulót
elfogtak, némelylyeket besoroztak a' hadseregbe. Sokan a' pfalzi fólkelk,

hez szöktek.
'Sa' köz elégedetlenség az alsóház maj. 21. nyilatkozatában is felszólalt.
Elismertetni kivánta a' többség a' birod. alkotmányt, 's egyszermind a'
ministerek helyett ujak, mások választását sürgeté. 72 szavazat hozta e'
határozatot 02 ellen. De e' többséget a' baloldal a' 15 pfalzi követek jelenléte által nyerte. E' többség megtörésére, a' ministerium május 23-án,
oda munkált, hogy az ország azon teljes lázadásban lev részének követeit a' ház tanácskozásiból kizárja, mig Pfalz viszsza nem tér az engedelmességre. E' kívánat olaj volt a' tzre. Nagy ingerültség lett. Az
elnök nem volt képes a' rendet fentartani, 's midn a' szavazásból kiakará
zárni a' pfalzi követeket, mint a' lázadás részeseit, st egy részben a' forradalmi kormány tagfait, az egész baloldal oda hagyá a' termet. A' ház
nem volt teljes számmal 's az ülés kénytelen volt eloszlani. Május 30-án
azonban megújult a' küzdelem. Az ülés ismét eredménytelenül oszlott el.
miután a' ministerium néhány törvényjavaslatot, 's ezek közt egy igen
szigorú sajtótörvényt, terjesztett el. Végre a' kérdés
a' foglalkozási
rendszerint, választmányilag is tárgyaltatott. A' bizottmány jelentése,
a' pfalzi követek kizárása miatt, határozottan kárhoztatá az elnököt, bár.
Lerchenfeldet. Az elnök és tagok közti öszszeütközés esetében magának
tartja fen a' ház a' jogot, ítélni. Erre jun. 11-én a' ministerium feloszlatá
az országgylést, melylynek alsóházi többsége határozott ellenzéki volt.
Pfordten, ministerelnök, a' föloszlató iratban szemrehányást tesz a' pártnak, melyly Németország szeretetének álarcza alatt üzi különködéseit,
Az országgylés eloszlatása után pár nappal, jun. 13. átlépte a' porosz
sereg Pfalz határait. Jun. 14-én ellenállás nélkül elfoglalá a forradalmi
kormány székhelyét Kaiserlauternt. Két kis csutázás után pedig Mieroslawski vezér parancsára, a' fölkel sereg (már ekkor csak mintegy 8000
ember) Pfalzból ki, Rajnán át Badenbe vonult
hol a' badeni fölkelés
balsorsában osztozott. Pár hónap múlva, orosz beavatkozással, a' magyar
forradalom is véget ért. A' fölkelk lerakták a' fegyvert. Austria szabad
kezet nyert Németország dolgaiba beszédani. A' bajor kormányban hu
szövetségesre talált kivánatai támogatásában. Bajorország rendéi pedig,
kik ltf49-ki sept. 10-én ismét egybegyltek, folyvást kifejezik reménveiket, hogy Németország, Austriát is ide értvén, a" valódi népképviselet
,

,

—

y.
alapján, egyesit tetni fog
Itajza József egyik jelesb lyrai költünk, eritieusunk él ttirti netiionk.
BZttí. 1*01. január 31. Szcsiben, Heves vmegvében. Tanulmányait IMI-
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meg a' gyöngyösi középtanodában,

azokat Pesten folytatta, hol
Pozsonyban, hol a' jogi tudományokat végezte. Az 1825diki emlékezetes országgylésen mint unokabátyja, Földváry Ferencz hevesi
alispán és követ oldala mellé adott országgylési irnok voltjelen, annak végével Pesten egy jeles törvénytudónál töltött egy évet törvénygyakorlalban, 1829-ben ügyvédi oklevelet nyert. Átesvén így azon elkészít pályán,
melylyet a' régi világban minden nemes ifjúnak egyformán meg kellett járnia,
elhatárzá magát, nem ügy védkedés, nem hivatal utján szolgálni hazáját, hanem az irodalomén. Neve kevés de jeles lyrai dolgozások által már ekkora'
közönségesen ismertek és becsültek közé tartozott. A' költészet és általában
a' szépmüvek iránti szeretetét elször is a' régi classicusok olvasása költötte fel benne, majd a' magyar literaturával ismerkedett mog, melylyet
különösen Kazinczy munkái által megkedvelvén, 1821-ben maga is költi
kísérleteket tett, melylyekben Geszner módjára az idyll formával élt. Ekkor indulván meg Kisfaludy Károly Aurorája, azt 1823-tól egészen Kisfaludy haláláig gyarapította egyszer, érzékeny 's ritka szép alakú dalaival. MidnKisfaludy egészsége 's élete 1830-ban hanyatlásnak indult,
Bajzát tzte ki az Aurora folytatójául, kinek ép ítéletében a' költészet körül 's
önmagával mindig egyez fértiszta mizlésében szintúgy bízott, mint
fias jelleme 's barátságra hajlandó mély kedélyénél fogva kitnen becsülte
és szerette. E' szerint már az 1831-re szóló Aurorát Bajza szerkeszté, 's
azt 1832 és 1833-ra Trattnernél, 1834-tl 37-ig ifj. Kiliánnál folytatta,
öszvesen hét évig, 's e' zsebkönyvet a' legjobb erk megnyerése és újak
költése által azon magosságon tudta fentartani, melylyen az els kiadója
idejében állott. Ömaga azt nem csak verses hanem porosai dolgozásokkal is
gyarapította, mik közt több becses novella 's törtenetrajz. Emlékezetes
epizód Bajza aurorai pályájában azanynyiraelhiresedett aurorai pör, melyly
zsebkönyve
1833-ban Trattner-Károlyi által indíttatott ellene, midn
folytatása iránt Kilián Györgygyei szerzdött. Tárgya ez irodalmi pörnek
az említett nyomtató által az Aurorára nézve magának követelt kiadói jog
volt, 's ennek ügyésze Horvát István kit, Bajza egy élesen és nyomosán
irt védiratban („Melylyik a valódi Aurora törvény és józan ész eltt?"
Pest, 1834. 4r. 's egyszersmind a' Krit. Lapok V. füzete mellett is) czáfolt
meg, melyly azért is emlékezetes, mert az irói tulajdonjog eszméje nálunk
elször ezen védiratban fejtegettetett. Verseit 1835-ben adta ki Kiliánnál,
's azok
neki lyrai költink sorában mindenkorra jeles rangot biztosítanak (2-d. kiad. 1844.) Ez idbl említend még a' „Társalkodó" melyly
szerkesztése alatt indult meg. Aestheticai és eritieai irány1832-ben az
ban még 1828-ban kezdett mködni; els és terjedelmesb ebbeli munkája,
melylycl hivatását igazolta, az „Epigramma theoriája" volt (Tud. Gyjt,
1828. VII. XII.)
melyly minden küls tekintetet mellz egyeneslelkü^
ségével a' „Noli me tangere"-féle embereket ellene már felizgatta. Még
inkább vonta magára a' tekintély emberei haragját, midn a' magyar iró 's
olvasó közönséget egykor olyly heves pártokra szaggatott, ,Conversations~
Lexiconi pör"hen a' támadó félen állva, két külön iratban Döbrenteit és
és gr. Dessewffy Józsefet kíméletlen szigorral ostorozta (1830). E' nevemelyzetes port a' már 1826-ban tervezett „Kritikai Lapok" követték
lyekbl, szövetkezve a' kor nyomosabb eriticai capacitásaival, mint Kölcsey,

ben kezdte

a' bölcseleti,
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Vörösmartyj Toldy, Szontagh, Csató, Kállay, stb., 1831— 6-ig hét füzetet
adott (az els 1833-ban egy második kiadásban). Jeles elméleti és biráló
ezikkeken kivül, nem kevés vitázat is töltötte be e' fzetek lapjait, melylyeknek jó szándékú czélja az irodalom augiasi ólja kitisztítása volt, különösen az írói tekintély és zsarnokság országának lerontása 's egy, tisztán az
ész, helyes müelmélet és finom ízlés törvényein alapodó eritica meghono-

Ez idszakba tartozik még két szépirodalmi kezdeménye a' „Pillangó", Külföldi válogatott elbeszélések Zsebkönyve (Széplaki Erneszt álnév
alatt, Budán, 1836), 's jóval elébb még „Külföldi Játékszíne" (Pest 1830),
melylynek els kötetében ,,GalottiEmilia áll" Kazinczytól, és Schrder
„Gyrje" Bajzától, ennek néhány irodalmi czikkjével együtt. Eredeti elbeszélései közöl, miknek néhánya az Aurorában jött ki, két nagyobb:
1837-tel Bajza irodalmi
Kántor 's A' fekete lovag kéziratban maradt.
mködésének új tér nyilt. Ö, Toldy és Vörösmarty együtt alapítván az
sítása.

:

—

Athenaeiim és Figyelmez iker folyóiratot, amazt melylynek köre minden
tudományokra 's a' szépmüvészetekre terjedett ki, Bajza szerkeszté hét
éven át, 's ekkor is, nem a' közönségtl elhagyatván, hanem bele fáradván
végével. E tudományos köa' hoszszas bajlakodásokba, rekeszté be 1843
Nem
utolsó érdemei egyikét
pótolva
irodalomban
az
osincs
napig
ze mai
teszik Bajzának a' nemzeti színészet körüli fáradozásai. A' pesti szinház
1837. augustusban volt megnyitandó. A' ház készületlen, a' társaság még
nem teljes, a' repertóriumról még csak annyi elgondoskodás sem, hogy
eredeti mvel lehessen a' fváros els állandó magyar szinházát megnyitni,
sem ruhatár, sem függönyök elégséges száma, 's végre az egész organizálatlan. Ekkor hivatott meg Bajza igazgatónak, 's nem elég szabad kezekkel, mert fölötte egy táblabirószer választmánya állott a' részvényeseknek, melyly úgy hitt megfelelni kötelességének ha az igazgató irányában
ellenzéket képez, a' helyett hogy támogatná. Mégis az intézet aug. 22-kén
darabbal, megnyittatott, 's megeredeti eljátékkal ugyan, de fordított
akadás nélkül folytak a' felkészités, szervezés, az academia segedelmével
eo-y új repertórium elteremtése 's az eladások. Figyelemre méltók az
általa azon idben kiadott „Pesti magyar szinésztársaság törvényei" (Pest,
1837) 'smég inkább azon erély, melyly el azokat életbe is léptette. De mikor a'
bels szervezés 's az egésznek rendes és biztos kerékvágásba hozatala eszközölve levén, már a' mvészi szempontra fordíthatott volna fbb figyelmet, közbejött a' pesti árvíz (mart. 1838), 's az immár rendesen forffé
o-épet megzavarta ersödni kezde az „operai párt" is, melyly a' szavaló
pzinmvet alárendelt 's nappótló szerepre akarta volna kárhoztatni, míg
Bajza azt az intézet éltet szellemének tekintette így a sisyphuai munkába 's a' kárpit mögötti úgy mint a' választmányi fondorlatokba bele fárad,

,

f

;

5

;

ván, májusban lelépett: sajnáltaivá a'szinésztestülettl, melylynek , ritka
szerencsével, meg tudá nyerni bizodalmát, mert törhetlen szigorral részreeltávozta val a' színház
hajlatlanságot és szelídséget tudott egyesíteni. Az
azon lelviszszaélések, cselszövények és hibák színhelye lett, 's ez bírta
magyar
színészet
mi
a'
mindddig
a'
legjobb,
melyly
kes felszólalásra,
ügyében hallatott (Szózat a' pesti m. stinház ügyében. Buda, L889), 'a
melylyben különösen a' szavaló dráma elssége mellett g\ÖM> okokkal kél
fel. Neves és névtelen biráló ezikkjei az Athenaeumban, társaiéval együtt,

t
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szinte nem keveset lendítettek a' közönség és színészek kimivelésére 's helyesb eszmék terjesztésére. E' folyóirat megszntével munkássága majdnem
kirekesztleg a? történet felé fordult. Több apróbb dolgozásai tanusíták már

m. Lord Chatam jellemvonásai (Tud. Gy. 1830),
Kohári István élete (Aurora, 1882), Coriolán 's a' háborgó Róma (Aur.1835),
a' históriai eladás egyik legszebb példánya irodalmunkban, Eudoxia császárné ( Kisfaludy-Társaság Evlapjai, VII. köt.), A' Telekiek tudományos
hatása (M. tud. társaság Evkönyvei, VII. köt.). Míg Világtörténetéhez készült, mellesleg „Történeti Könyvtár" cyAm gyjteményébl, melyly a' külföldnek némelyly kitnbb történeti mveit foglalja magában, hat kötetet
történetírói hivatását, u.

1843— 5-ben)

adott ki (Pest,

megindítá Új Plutarch

's

czím

életrajztárát

német után, melylybl 1845-tl 47-ig nyolcz füzet jelent meg. Világtörténetének kiadatása 1846-ban indult meg, 's belle eddig ,,a' hajdankor" (két
kötetben) látott világot. Bármit mondjon e' munkáról az elfogult bírálat,
melyly ignorálva a' szerz elszavát, t plágiumokkal vádolta 's bár választott kalauzait helyenként nyomban követi, mit számos elismert jelességü iró majd bevallva majd hallgatva tett, a' helyes rend, értelmes választás
az okok és következések gondos kimutatása, gyakran a' forrásokra
ügyelés, 's mindenütt a' tiszta történeti eladásnál fogva e' munka irodalmunkban els a' maga nemében. Ez idbe esik még a' pesti „Kör" megbízásából általa kiadott „Ellenr, politicai Zsebkönyv" (Németországban,
1848
1847); és Kossuth Hírlapjának szerkesztése, melylynek vezetése
második felében annyira elfoglalta, hogy nemcsak egyéb vállalatai akadtak fel, hanem czikkek írására sem jutott ideje, és így ez ideje önfeláldo8-ban,
zás köztes dicsség nélkül folyt el. Említend még, hogy 1847
mintegy nyolcz hónapig, másodszor igazgatta a' most már nemzeti szinházat,
,

,

t

—

vezérletét csak a' magyar pénzügyminister nem
sürgetéseire vévén át, mondott le. Bajza a' m. academiának 1831.
óta levelez, 1832. sept. óta rendes, a' Kisfaludy - Társaságnak 1837 óta
munkás tagja. Arczképe, melyly elször a' Nemzeti Almanach mellett jelent
's

arról, az említett lap

enged
meg

1842- ben, Barabás után Mahlknecht által aczélba metszve, híven ába' férfiasan szép arczot, melylyen nyugalmas er 's jóakaratú élesség
párosul.
T. F.
Bdellometer, Sarlandiere által feltalált mszer, melyly a' naponkint
inkább dráguló pióczák pótlására szolgál. Kis szivatytyúval s késekkel
ellátott üveg köppülybl áll. Els eszméje ilyly mszernek Whitf'ord
angolé volt 1816-ban, Gráfé 's egyebek tetemesen javították, de sohasem
lehet vele teljes czélt érni. Lásd
Le Bdellometre du Dr. Sarlandiere

rázolja

—

:

1819).— B.
Beaurnont (Ker. János),

(Paris,

franczia mineralóg 's geológ szül. Lanonban
leghíresebb ásványászai 's geognostái,
ujabbkor
1798. a' régibb 's
mint de Luc Bmet, Voigt Breislak, Werner Saussure, Brongniart
is, mint Arago,
Buch (1. ott) 's más els rangúak mellé tétetik, jóllehet
tudományos vizsgálatainak eredményét nem anynyira önálló munkákban,
mint csaknem kizárólag szaktudományi folyóirataiban rakta le. A'
IV-ik Henrik collegiuma bányászati 's mipari iskolájában végezvén
tanulmányait, 1821-ben utazni ment, 1824-ben bányamérnök, 1829.
1832-ben pedig a' College de
az emiitett bányászati iskolában
^6
Uj k. Ism. Tár. 1. ht,
sept. 25.

,

;

,

,

,

,
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Francéban geológia tanára vá lett, végre 1833-ban bányászati fmérnök
\s
az akadémia tagja. 1838-ban n kormány Algírba küldte az ottani
földyiszonyok 'a hegyképletek megvizsgálására. Legnevezetesebb értekezései az „Annales des Mines", „Dictionaire des sciences natúr elles",
„Annales des sciences naívreUea", folyóiratokban, ós „Memoires pour
servir á une deseription géologique de la Francé" önálló munkában
vannak közölve, melylyet Dufrénoyval társaságban adott ki, 4 kötetben
Paris, 1833—1838. Lényeges része volt Franciaország geológiai földabroszának kiadásában. Fleg biressé tette B-t a' hegyvonalok emelkedésérl kiképzett elmélete, melylyet több értekezésben, 's egy külön

—

röpiratban (Paris, 1834.) adott el.
B.
Bechstein (Lajos), egyike a' legtermékenyebb német költknek

1801-ben Meiningen herczegségben
a ' gyógyszerészséget Arnstadtban.
zsengéi „Sonettenkrq,nze" melylyek

szül.

,

tanult ugyanott, késbben pedig
1828-ban jelentek meg költi
meiningeni herczeg figyelmét reá
patikát, Lipcsében 's Münchenben

's

,

—

a'

vonák, kinek segélyével, elhagyván a'
magasb^ mveltséget szerzett. 1831-ben a' meiningeni berezeg udvari
könyvtárnoka lett 1833-ban pedig a' nyilvános könyvtár igazgatója, 's
azóta múzájának él. 1835— 8-ig négy kötetben adta ki a' regényes
Tbüringen népmondáit e' czim alatt „Sagenschatz und die Sagenkreise
des Thüringerlandes." Senki sem lebete alkalmasb ezen népszer, si
mondákat a' völgyekben felkeresni, a' gyermekded elbeszélk ajkairól
ellesni, 's régi könyvekben felkutatni és egyszeren 's érzékenyen feljegyezni
mint a' lyrai gazdag tehetséggel biró
kedélyes
egyszer
Bechstein. A' WiegandG. által Lipcsében kiadott „Malerische és romantische
Deutschland-'-nnk Thüringent tárgyazó osztálya szinte B. kezében van,
's jobb kezekben nem lehet.
Beehsteinnnk csinos tehetsége van
de
,

:

,

,

,

—

valódi genieje

nincs

,

túlságosan sokat irt és ir, és e' közt sok gyarló
firka találtatik. Költeményei
Die llaimonshinder , Der Todtentanz- Arabesken, Der Sonntag
Faust us Luther, 's kisebb versei, (Frankfurt,
1836.) melylyek közt sok kitn szép van.
Kötetlen nyelven irt
munkái: Die Weissagung der Libussa, Erzahlungen und Phantasiestücke ;
Norellen und Phantasiegem&lde
das tolle Jahr ; der Fiirslentag ; Die
Reiselage ; Faluién eines Musikanlen (3 köt. sok tekintetben jeles
fleg a' zenére 's nevelésre vonatkozó becses helyekkel) Aus lleimath und
Fremde ; Grumbach 'sat. Drámái igen roszul sikerültek.
h.
Beck I. Károly József sz. június 27. 1704. Gengcnbaehban, a' badeni
fherczegségbén, hol atyja orvos volt. Tanult 's orvostudorrá lett Freiburgban 1818, ezután tábori, L81 0-ben pedig kerületi orvos. 1821-ben a'
szemészet 's törvényszéki orvostan rendes tanára fett. L827-bena' badeni
;

:

,

,

—

:

m,

;

—

fherczeg tanácsosi czimmel

díszesité,

's

késbb

titkos orvosi

nevezte ki. Gyöngélked egészsége mellett is buzgón
latosságának. A' sebészetet egész terjedelmében íízte
de

a'

szemészettel legtöbbet

tanácsnokká

hivatalos fogla's tanította ugyan,
foglalatoskodott. Megholl június l,">. 1838.

Nevezetesebb munkái: „Über die
Amputation" (Freiburg
L819.)

Vorzilge der

„Handbuch

élt

Lappenbildung bei der

der AugenheilHmde"
(Heidelberg, 1823. más. kiad. 1832.); „Abbildungen von Krankheitsformen
aus dcni Gebiefe der Augenheilkunde und einiaen augenárttlichen Werk,

í

—
Beck.
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zeigen" (Heídelb. és Lipcs. 1836). Ezenkívül számos ezikket irt különböz tudományos 's orvostani folyóiratokban. II. Károly a' jelenkor
egyik jelesb német lyrai költje, született Magyarhonban 1817-ben
tanult elbb Pesten az egyetemben,
izraelita keresked szülktl
majd az orvosi tudományokat Bécsben, ezután keresked akart lenni,
majd ismét Lipcsében tanulta a' philosophiai tudományokat, 's bevezettetvén az irodalmi világba ezentúl Némethonban élt. Munkái „Náchte",
„Gepanzerte Lieder", (Lipcse, 1838.) „Der fahrende Poet", 4 énekben,
Die Wartburg" (Lipcse, 1838.);
Wien.
Weimar.
u. m. Utigarn.
„Saul" (szóm. ját. 5 flv. Lipcse
„Stille Lieder" (1 köt. Lipcse 1840.)
1841.) „Jankó , der ungarische Roszhirt" (regény, versekben. Lipcse
1841.) „Gedickte" (legújabb kiad. Berlin 1845.) „Das Lied vom armen
Mann te (Berlini 846. )j 'stöbb egyes költemény különféle folyóiratokban.
Bechet mint költt, mióta „pánczélos versei" megjelenése után Gttczkow
magasztalásokkal árasztá el a' bírálók igen különböz módon Ítélték meg.
Barátai mingyárt els fölléptekor, mint az ujabb kor legszebb tehetség
el 's emelték ki melyly túlság által azonban
's els lyricusát állították
neki inkább ártottak. Hogy azonban B. valódi költi tehetséggel bir,
legkevésbbé sem zavara
bizony itj a azon körülmény hogy a' bírálat
meg pályáján, hanem néhány évi csendes viszszavonulása után, érettebb
munkáival ismét föllépett. Képzeldése élénk 's tüzes, érzelme mély,
képei dúsgazdagok, merészek, gyakran kicsapongok szavai 's kifejezései
erteljesek
olylykor bizarrok, az alakban nagy ügyességgel bir
's
kétséget nem szenved hogy tle még sok jeles munkát várhatni. Legújabb költeménye melyly et honfitársainak kegyelmet kérve
Ferencz
felségéhez intézett
gyönyör és nemes bátorsággal
József császár
teljes, melyly valódi költhez illik. Szomorujátéka egészen elhibázott.
Legsikerültebbek magyar tárgyú költeményei.
T.
Becker I. Miklós a' hires rajnai dal tehetségtelen költje, melyly dal,
az ismeretes és száz meg száz féle zenére tett „Sie sollen ihnnicht habén"
1840-ben, midn Frankhonban, a' londoni júliusi egyezés következtében,
harczias hangulat kezde uralkodni, rövid id alatt egész Némethonban elterjedt, és szerzjének oly ly nevet szerzett, melylyre sem ezen dal sem késbbi költeményei által nem számolhatott. Becker sz.181 6-b. Geilenkirchenben (mások szerint Bonnban) eleinte jogtudományokat tanult Bonnban,
késbb egy tör vény széki jegyz mellett dolgozott Geilenkirchenben. Dala
olyly egyszer 's igénytelen módon fejezé ki Némethon akkori hangulatát,
hogy éppen ezért száz ezerek szájába jutottja' szerény költ több fejedelem
által kitüntetett (nevezetesen a' porosz király tanulmányai folytatásában
segité, a' bajor király pedig drága billikomat küldött neki,) 's némelylyektl ép olyly túlságosan magasztaltatott, mint másoktól gyaláztatott. Nem
sokára megjelent költeményei megmutaták, hogy sem az elst, sem az
utolsót nem érdemié. Az események újabb árjában szint olyly hamar tnt
le a' napi események terérl, a' milyly hirtelen fölmerült arra. Neve csakhamar elfelejtetett, 's csak novemberben 1845-b. történt halála hiváazt egy
pillanatra viszsza a' közemlékezetbe.
II. Károly Ferdinánd nyelvtudós,
szül. 1775-ben Trier mellett, elbb orvos, és salétromgyáros volt; 1813
óta Offenbachban oktató intézetet nyitott 's ezóta kezdett a' nyelvtani
,

,

—
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—

—
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;

;
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téren hírnevet szerezni. Számos német nyelvtanai 's nyelvtani tabelláiban egészen eredeti, saját utonjár; az anyagot nem történeti, hanem
philosopniai szempontból ionja fel. Legújabb jeles
„Organismvs der
deutschen Sprache." (Franki'. 1841—43.)
B.
Beckiiiami (Fridr.) Berlin legkedveltebb comicus színészeinek egyike,
szül. 1803-ban Boroszlóban, 's az ottani színpadnak köszöni müvelését.
,

—

mve

1824 olta Berlinben lépvén fel , jeles comicusi tehetsége azonnal elismerésre talált. Az általa olly népszervé lett „Éckensteher Nantef cómicus
alakja egyenesen az
teremtménye. E' szerepet több mint százszor kellé
játszania 's élethsége és természetes egészséges comicája által olly tetszést nyert, hogy az orosz czár jelenlétében különösen Sc/uredtbe hivatott
e' szerep adására.
Beckmann gazdag 's ellenállatlan eomieai tehetséggel, kimerithetlen humorral van megáldva; rögtönözni igen jól tud 's

—

teli

metsz

elmésséggel. Köre ugyan az alsóbb comica, de a' burlesktól
magát tartani, 's folyvást a' természet és igazság határai közt
Beckmanné asszony, szül. Mmzarelli (szül. Bécsben 1811) szin-

távol tudja

marad.
te

—

kitn

eomieai

tehetség

ingerl egyéniséggel.
Bécsi forradalom,

—

a'

bécsi

bohózat nemében, szép hanggal

's

h.

's Bécs története 1848-iki martiustól. Az 1848-ik
év fényes helyet foglal el a' világtörténetben, midn t. i. közép Európának népei általános lelkesedésselkeltek fel a' szabadság mellett, s nyomatékos ert vetettek a' statusélet mérlegébe
melylynek végeredményét,
az események alakulására nézve, még ma sem lehet biztos kiszámítással
meghatározni.
1813 ban népeik szeretetére és hségére hivatkoztak
a' fejedelmek, Napóleon gyzedelmes zászlói ellen. A' népek, bizodalommal és készséggel engedtek ezen felhívásnak. Lelkesedés és kitartás meghozták a' gyzedelmet. A' népek szeretete a' trónhoz, Brennus kardja
,

—

volt. Európának egy századnegyedes rázkódása után, 1815-ben a' bécsi
congressus az álladalmak- és az európai súlyegyen ujbólalakitásához
fogott. Itt lett volna az idpont, kölcsönös bizodalom utján, a kormányzás függ kérdéseit a' trónok és a' népek közt, ersen fektetett alapon,
hoszszu jövendre, kiegyenlíteni. A' kormányok félreismerték ezen
magas missiojukat. Austriában ugy, mint Porosz- és Oroszországban,
absolutisticai kormányrendszer uralkodott. A' népek jogára senki sem
gondolt, tehát senki sem vette tekintetbe azon hatást, melvlyet az els
franezía forradalom, 's egy szabadságért lelkesült sereg hnsz éves diadalpályája, az emberi és társodalmi jogokra nézve, a' kedélyekre gyakorolt.
Azl830-kifr. forradalmat, a' belgiumi és lengyel felkelés követte. Belgium
emancipálta magát, Lengyelország megbukott. Olaszországban is történtek ilylynemü manifestatiok. Németország sem maradt csendesen. Mindezen mozgalmak azonban csak több okot adtak a' kormányoknak az
alkotmányos élet megszorítására, mig az az iránti hajlam, egyesületeknapi- és idszaki iratok által tápláltatott a' szivekben. Eszmék és elvek.
gondolkozás és érzelem támogatták e' hajlamot. így találta az 1848-ik
e\ Európát. .V párisi februári forradalom
következtében magái kö
társaságnak nyilatkoztatott Prancziaország szikrát gyújtott az elmékben. Ez esemény különösen Német- és Olaszországban zivatar erejével
ragadta meg a' kedélyeket. Austria látszólag más csendes \ olt. Csak a'
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magyar országgylés (martius 3.) fogott egész energiával addig sokképpen
gyengitett alkotmányos jogainak megersítéséhez, de mindig a' törvényesség terén állva, mig Lombard- Velenczében a' forradalmi hangulat
tetpontját érte el, 's daczára az ott öszszevont seregnek, minden pillanatban kitöréstl lehetett tartani. Ilyly általános electricus lökés Bécset sem
hagyhatta hidegen; a' haladás szüksége itt is érezhetvé ln. írók és
könyvkereskedk, számos aláírással, kérelemlevelet nyújtottak be a'
kormánynak a' könyvvisgálati rendszer lágyitása végett. Az akkori kormány tekintetbe sem vette. Ez elbizakodás uj anyagot adott az elégületlenségre. Ipar- és kereskedelmi egyesületek érdek-viszonyaik szabadelmübb alakitásáért nyilatkoztak. Mártius 13-ára volt határozva az alsó
austriai tartományi rendek öszszejövetele. A' nép különféle osztályai
kérelemleveleket készítettek, melylyekkel a' rendek által a' trónhoz juthas,

sanak. A' politico-juridicus olvasó egylet kitn munkásságot fejtett ki
ez elkészít mozgalomban , melylynek tagjai a' legszabadelmbb bécsi
férfiakból állottak. Különösen az Aula tüntette ki magát e' szellemben.
Mart. 12-én gylést tartott, melylyben erélyes bátorsággal, az események
élére állani határozta el magát. E' gylésben egy kérelemlevél benyújtásában állapodtak meg a' tartományi rendekhez, melylyben, az id
igényeivel többé öszsze nem fér jogintézetek megváltoztatását sürgették.

sr

emberMart. 13-án reggeli 10 és 11 óra közt indult meg az Aula,
vonalban, a' rendek háza felé (az uri-utczában) e' kérelemlcvelet benyújtani. A' Kohlmarkton, Minorita-téren, Józsefpiaczon, Grabenen, a' Metternich palota eltt, kisebb nagyobb csoportulásokat lehete látni. A' moz-

galom nem kerülte el a' kormány figyelmét, a' helyrség csapatai részint a'
kaszárnyákban öszszevonattak, részint a'Burgban és környékében állíttattak
fel. Az uri-utczában a' rendek háza felé volt különösen nagy tolongás, a' rendek házának udvarát ellepték a' tanulók; itt volt a' mozgalom középpontja.
fiatal ember, orvostanár Fischhof Adolf, kit társai vállaikra emeltek,
nyilvánosan beszédet tartott. Csendes szavakkal nyugalomra és megfontolásraintette a' népet, egyszersmind méltóságos és ers kifejezésekben nyilatkoztatta, hogy az öszszes austriai nép kivánatait sürgetleg a' rendek szivére
kell kötni. Ezen kivánatok, 1. a' status költségeinek nyilvánosságban tartása.
gylésen. 3. A'
2. Minden rend és érdek képviselete egy közös birodalmi
népnek képviseleti részvéte a' német szövetségnél. 4. Tökéletes sajtószabadság. 5. Egyenlség és szabadság a' vallásfelekezetek közt. 6. Nyilvános törTehát
vénykezési eljárás és esküdtszékek. 7. A' ministerek felelsége.
csaknem ugyanazon pontok miket a' pozsonyi alsóház (Mart. 3.) sürgetett, a' magyar alkotmánynak szélesebb és biztosb alapokra állításában.
Ezen beszéd kitör tetszésjellel tapssal, és kalapfelemeléssel fogadtatott,
nemcsak az udvarban levk részérl, hanem még azon hivatalnokok is
tapsoltak és kendiket lobogtatták, kik az egész jelenetnek a' palota ablakaiból voltak tanúi. A' beszéd az uralkodóház öszszes tagjainak ^megéljenzésével végzdött; különösen János fherczeget, Ferencz Károlyt,
Ferencz Józsefet, Istvánt éltették. Ezután több szónok lépett még fel,
kik ugyanazon szellemben szólottak, többnyire orvosok és jogászok. Egy
küldöttség inditattott fel a' rendek teremébe, az emiitett pontokat eladni.
Égy óráig akartak a feleletre várni. E' közben egy fiatal ember, rbódé-
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ból hevenyészett szószékre lép ,
olvasott tel, melylyet Kossuth a'

er-

német nyelven egy tüzes beszédet

'a

magyar országgylésen

tartott.

A' beszéd,

érzeménytelj ességében a' legmegrázóbb szavakkal hatott mindenüvé, és minden pontjában odaczélzott hogy csak egy ember van, ki
minden rosznak az oka. Aztán a' rendek teremébl egy a' rendek által
a' császárhoz küldend kérelemlevél, a' pénzügyi viszonyok szabályozása
tárgyában, másolatban, hozatott le. Ez nyilvánosan szétszaggattatott.
Erre egy fiatal ember, dr. Bökm lépett fel, 's fenhangon kívánta a' jezsuiták és azon státusférfiu eltávolítását, kitl ama megesökönyösödött absolutistieai rendszer származott. Metternich hg. nevének emlitésénél hoszszas fütyülés és „le vele" kiabálás tört ki. Gr. Colloredó megjelent az
udvarra fekv erkélyen a' rendek teremébl, 's megható szavakkal csendes nyugalomra kérte a' népet. A' császárhoz egy vegyes, rendek- és polgárokból alakult küldöttség neveztetett, mint mondatott, ama kivánatok
sürgetésére. Még mieltt ezen küldöttség elment volna, az els emelet
ablakából, hová sokan már jóval azeltt feltolultak, olylyanibrma kiáltámintha a' tanulók küldötteinek személyes bátorsága
sok történtek
forogna veszélyben. Dühös zajjal nyomult ekkor az ifjúság a' rendek házába fel, ablakok, székek, ajtók öszszezúzattak, a' zaj elterjedt az utczákon
lev tömegekre is melylyet a' katonaság els erszakos fellépése követett
az uri-utezában, és a' Minoriták terén több áldozat esett el. Most mindig
iszonyúbb kezdett lenni a' felzúdult tömegek lármája. „Fegyverre kiáltották. Egy küldötség a' polgármesterhez ment, 's sürgette a' polgár-katonaság fegyverbehivását a' rendfentartása végett. Nagy néptömegek
gyltek öszsze a' bál-téren is, hol a' tanulók szinte beszédet tartottak;
's ,,le Metternich-kel, fel a' cancellaria tereméibe" kiáltották. így indult
és ntt a' mozgalom, mig végre véres öszszeütközésre talált a' katonaság
részérl. Több ember lett itt is áldozattá, a' nélkül, hogy ez által a' mozgalom elnyomatott volna; ellenkezleg ez csak nevelte a' tömegek dühét.
A' katonaságot Albert fherczeg erélyesen vezényletté, 's az háromszor
adott tüzet a' fegyvertelen népre
fel a' tartományiház ablakaiba is
lttek, talán jó szándékból hogy a' golyó senkit ne találjon. Késbben
két oldalrul adtak tüzet a' tartományiház udvarában is. A' hol az udvari
haditanács-épület és a' polgári fegyvertár van, oda gyülekezett mindenki, a' fegyvertárat akarták ostromolni, hogy a' népet felfegyverezzék. A'
zsidó-piaezon, a' szük-utezák szekerekkel rekesztettek el, miket kövekkel
töltöttek meg. A' katonaság mindazáltal áttört c' barrieadokon 's ltt és
szúrt itt is hasonlóképen. Minden bolt bezáratott a' városban. Az Istvántéren és több helyeken ágyuk vonattak fel. Nem lehet itt elhallgatni,
hogy tüzér Pollet, midn parancsot kapott volna a' Mihály-tóren gyülekez tömegre lni, az engedelmességet megtagadta. A' Karinthiai utezán
szinte ltt a' katonaság, a Kohlmarkton szuronyokkál fogadták a' Burg
felé tolongókat. Sok vér folyt.
nép erre mindent szétzúzott a' császári
épületeken a' Lrincz-épületben hol a' oensurahivatal volt a' rendrségi hivatalnál, a' fpiaezon, minden ablak bezúzatott, a' vasreti
\'
kitörettek, 's az utolsó épületrl a' „Justitia" szobrát ledöntötték.
katonaság közbejövetele a' legnagyobb elkeseredésre adott alkalmat; egy
megsebesültét lóra ültettek, 's a' város különböz utozáin
kisérve a'
és
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—meghordozták. E' szomorú közlátvány még

békételen csapatok

által

kább

kedélyeket

feltüzelte a'

's

kapára, ásóra, villára, dorongokra
álljon.
a'

a'

'st.

a'

fegyverrekiáltás;

a'

in-

nep

a' katonaságnak ellenA' tolongás középpontja
pillanatban. Néhányan kezdtek

kapott,

hogy

láz és rendetlenség.

Mindinkább
rendrségi figazgatósági épület volt
terjedt

ln

élénkebb

e'

sem
szállingóznfmost a' polgári rségbl, kik közül egész napon át senkit
le vagy sebesittettek meg.
lövettek
sokan
is
közül
ezek
de
lehete látni,
küldöttség
Délutáni 5 órakor a' tanulók az Aulában öszszejöttek, 's egy
a' dolgok
ment,
udvarba
császári
a'
alatt,
vezetése
innen az igazgató
megsüro-et állását°nyomatékkal elterjesztend, 's a' további vérontást
a
meg
jelentek
küldöttei
testület
több
akadályozandó. Hasonló czélból
voltak. Végre
együtt
ministerek
-és
herczegei
uralkodóház
Burgban. Az

—

,

^

a' császár elfoMetternich elhatározta magát hivataláról lemondani
ellen
mozgalom
a'
hogy
megígérte,
határozottan
gadta a' lemondást, 's
kivékatonaság,
A'
használtatni.
ezentúl
fog
nem
erszak
katonai
semmi
varosvén azon részt melyly a' Burgot 's annak bejárásait fedezte 's a'
viszszahuzatott. Este 9 órakor az
helyeit kivéve

ho-

;

,

,

nak még egy pár

,

_

egyszersmind
város° tele volt Metternich leköszönésének hirével ,
a'^ tanulok
hogy
beleegyezését,
császár
pTacátok hirdették a' népnek a'
a' polgári
tekintetébl,
feltartása
nyugalom
és
a'
rend
a'
polgárság,
és a'
megvizskivánatainak
egyéb
fegyvertárban felfegyverkezhetnek. A' nép
és
rendekbl
által
a'
felsége
végett
tanácskozás
gálására 's azok feletti
tömeg megpolgárokból, megosztva, választmány hivatott öszsze. Erre a'
és
nyugodott, legalább ezután semmi kihágás nem történt. Vidáman
oraig
reggeli
egész
melylyek
3
utczákon,
az
csapatok
ujongva jártak a'
égett, az betöretett,
ki voltak világitva. A' melyly ablakban világ nem
bezúzattak.
A' nép tömetáblái
maradt
hasonlókép a' középületek "épen
gekben tolult a' fegyvertárhoz, hol a' fegyverek osztattak ; hirtelen képzdtek most a' fegyveres csapatok, melylyek az utczákon átvonulva

eo-ész

,

és

kerül

szolgálatot tettek.

Mindenütt

a'

r

legnagyobb lelkesedéssel üdvo-

vasutyonali
zöltettek. Mindazonáltal a' külvárosok legtávolabb részei, a'^
a' legéjszakában
eseményteljes
ez
közelhelyek, 's maga a' vasutépület,
számmal
nagy
estefelé
Már
voltak.
szinhelyei
rakonczátlanság
borzasztóbb

gyülekeztek a' nép söpredékei és kezdték a' mariahilfi vonalat rombolni.
minden
A' vonal épületei csakhamar lángokban állottak, kiraboltattak,
könyv- és hivatalos irományok széttépettek egy pénzr, ki a' rablóknak
közeellenszegült, a' lángokba dobatott. Hasonló sorsban részesültek a'
Sechshaus,^
Fünfcsapatok
embertelen
ezen
Innen,
lében fekv vonalok.
haus és Braunhirschengrundhíi vonultak, 's ott folytatták a' kerületi rendrigazgatósági épület- gyárak- és polgárházakban a' rombolást, és rab;

lást.
A' granichstátti présgyár felgyújtatott 's öszszeromboltatott,
egy rozsólisgyár, gépek 'st. öszszezuzattak. Mig végre egy osztály katonaságnak 's a' fegyveres polgárságnak sikerült e' vad rablókat szétszórni
vagy foglyokká tenni.
Mártius 14-én reggel 12,000-re becsülték a' felfegyverzettek szamát,
^

többnyire tanulók és polgárok. A' fegyverkezés még folyton tartott, a'
sor-ezredek rhelyeit a' polgárkatonaság váltotta fel, kik mindenütt
Bálháztér és bástyák voltak a'
„éljen"nel fogadtattak. Csak a' Burg
,
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katonásáig által elfoglalva; többi része a' sorkatonaságnak a' józsefvárosi
táborozott. A' Burgbán egész nap tanácskozással tölt el az id.

glacin

Délutáni 3 órakor ismét nagy tömegek gyülekeztek a' Kohlmarkton és
Mihály-téren, a' rendek és polgárok küldöttei egymást érték a' Burgban;
határozottan nyilatkoztak a' tolongó csapatok elébb nem tágítani, mig
követeléseikben nem biztosak, mivel a' sajtószabadság kihirdetésérl
szóló elbbi hirek nem valósultak, %5-kor érkezett egy felhívás a',, nemzetrség felállításáról", a' nép tetszéssel fogadta de egyszersmind több
oldalról nyilatkoztak ,, egyéb semmi? nekünk sajtószabadság és alkotmány kell". 5 órakor a' „sajtószabadság" biztositatott. A' juridico-politicus olvasó egylet erre nagy fehér zászlót tzött ki, ezen devise-el
„Pressfreikeit". József-császár lovagszobra a' Józseftéren fejére koszorút
kapott 's kezébe fehér zászlót, közepén, ,Pressfreilieit ií szóval.
6 órakor
jelent meg egy nyomott hirdetés, melyly a' könyvvisgálat eltörlésérl, *s
csakhamar közzéteend sajtótörvényrl szólt. Ezen proclamationak a'
kormányelnök Gestieticz-i báró Talaczkó János volt aláírva. Végezetre
a* császár aláírásával még ugyanezen napon elhatároztatott, a' birodalom
német és sláv részeinek rendéit, nem különben a' lombardvelenczei királyság középponti gylését, képviselik által a' trón körébe öszszehivni igazgatási és törvényhozási kérdések elintézése végett. Ezen öszszejövetel
határnapjául jul.3-a tüzetett ki. Lelkesít beszédek tartattak az olvasó egylet
erkélyérl, melylyek a' nép által enthusiasmussal fogadtattak. A' sziveket
e' pillanatban való lángolás töltötte el
a' békés szabadságért, minden
ablakból tetszéstapsok hangzottak, mindenütt fehér kend, fehér zászló
lobogott, mindenkinek karján fehér szalag vagy kalapján vagy mellén
fehér kokárd. Az ablakok ez éjen át is kivoltak világítva.
Martius 15-én, elhatározó napján a' katastrophnak, a' nép még mindig
lázas gerjedésben volt, a' szivek kétség és remény között repestek. A'
császár elhatározta magát népe közé kikocsizni. 1 1 óra felé jelent meg
a' császár nyilt kocsiban Ferenci Karolt/ fherczeggel, és annak legidsb
fiával, mostani föls. urunkkal a' néptömegek közt; határtalan volt az
öröm, melylyel a' jó fejedelem mindenütt találkozott, ugy hogy a' szabadság érzetével kézen fogva látszott menni a'„hüség" érzete. Ezen meggyzdés végképen elhatározta a' fejedelmet a' nép kivánatai javara, melvlv
határtalan öröme mellett is az „alkotmány szót nem felejtette el emlegetni. 12 órakor érkezett meg Istrán berezeg Pozsonból, s egyenesen a
Burgba szállott. Még délután a' császárnak egy manifestje jeleni meg,
melylyben a' sajtószabadság, a' censurának eltörlésével, olyly módon bixtúsitatik, mint az más álladahnakban is fenáll a' nemzetrség a' birtok éa értelmiség alapjaira állíttatik; 's a' birodalomnak az eddigi tartományi szerkezetek
tekintetbe vételével, 's a'polgári rend megersített képviseletével „alkotmány" igértetik. 4 órakor, épen ez alkotmányiévá! kihirdetésének pillanatában érkezek a' magyar országgj ölési küldöttség, Kossuth és Batthyányi
Lajossal élén, több mágnás, követ és számos országgylési ifjúság kíséretében a' fvárosba. Eeirhatai lan e' pillanatban á' bécsiek lelkesedése. \
legels utozasarkon, a' legels bécsi, ki a' küldötséggel találkozik, meg
öleli és megcsókolja Kossuthot, a' nép egész tömege veszi körül a' küldötséget, a' nemzetörök az Aula fegyveres Borokat képeznek kétfell,
,
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ablakokból „éljenek" hangzanak, virágok és szalagok hullanak az érkeelé. Az egész egy „Virágvasárnap". Minden rendbl számos küldöttségek jelennek meg az udvarban, a' császárnak hódoló tiszteletöket vivén.
Késbben maga a' császár körülvéve a' császári család több tagjától a'
Józseftéren az udvari könyvtár erkélyén megjelenik az öszszesereglett nép és fegyveres nemzetrök ezerhangu „éljen"nel üdvözlik. Minden
szemben köny, minden szívben öröm és lelkesedés az utczákon lovasok
járnak fel 's alá, 's trombitával hirdetik a' „constitutiot" mindenkinek
kezében „papir lap" van 's ez a' császári „manifestum", mindenki ezen
lapot olvassa nemcsak szemével de lelkével. Este fáklyás menetek és
zene a' császári palotában, majd Kossuth szállása eltt, ki német beszédében egységre és öszszetartásra inti a' népet, hogy a' czél eléressék.
A' város ki volt világítva, mindenütt zászló, mindenütt transparentek; itt
a' jóságos császár, amott a' bécsiek által ekkor tömjényezett Kossuth
képe volt kivilágítva. A' fény miatt nem lehetett látni az éjszakát.
Ilylyen volt Bécsnek els alkotmányos napja.
Martius 16-án Czapka polgármester, ki ellen a' közvélemény igen fel
volt ingerülve, leköszönt, hasonlókép az ezen viszonyok közt lehetetlenné
lett rendrségi udvari tanácsos gr. Sedlniczky letette hivatalát. Ezen nap
estéjén nyilt meg újra a' színház. A' Car/-szinházban ingyen bemenet
volt. 17-én déli
11 órakor fogadta a' király a' magyar országgylési
küldöttséget. Az uj alkotmány-chartát István fherczeg rövid vels szónoklattal nyújtotta át a' királynak, melylynek következtében az ország
nádora csaknem alkirály i hatalommal magyarországi teljhatalmú helytartóul; gr. Batthyányi Lajos minister-elnökül neveztettek ki. Talán e' pillanatban az események' egymásra toluló rohama ersebb szinnel festette
a' német egység' frankfurti irányát, mintsem a' birodalom' többi részeivel
öszhangzóbb politikát lehetett vala követni ? Anynyi mindenesetre igaz,
hogy Kossuth politikai pályájának fénypontja Bécsben volt, 's a' mi ezután
következett, az csak eredménye volt az itten tett lépésnek.
Ezen nap
reggelén nagy számmal jött fel a' pozsonyi ifjúság Bécsbe zenével, az utczákon mindenütt a' „Rákócziinduló" zengett; az ablakokból virágok, selyem-kendk, szalagok dobattak a' fiatal szabadság-hirdetk elé. A' háromszín nemzeti zászlóval ékitve magyar egyenruhában kardosán és
szép rendben ment az országgylési ifjúság az egyetemhez az Aulának
tisztelkedését tenni. A' magyar ifjúság nevében Szarvady Frigyes, késbb
titoknok a' párisi követségnél, német nyelven szónoklatot tartott. Ugyancsak általa szerkesztve egy adresse küldetett az ifjúság által az egyetemnek melyly nyomtatásban még a' magyar küldöttségnek eljövetele eltt
megjelent és ünnepélyesen átadatott.
Délután történt a' martius 13-ki
elesteknek ünnepélyes eltemettetése. Tömérdek nép vett részt a' kíséretben, többen a' magyar küldötség' tagjai közül e' czélból a' fvárosban viszszamaradtak, hogy a' szabadságért elhullottak iránt tiszteletteljes részvétöket tanúsítsák. Virágok, szalagok szórattakaz elestek sírjára, miket a' nép'
könyei hervadásba menni nem engednek. E' napon köszönt le a' birodalmi fcanczellár gr. Inzaghi, 's neveztetett ki a' birodalmi felels ministerium. Ministerelnök gr. Kolowrat , külügy gr. Ficquelmont , belügy b.
Pillersdorff, igazságügy gr. Taafjfe közoktatásügy b. Somaruga
pénz-

zk

,

,

,

;

;

,

,

—

,

,

,

,

—

,

,

zé

410

Bécsi forradalom.

b. Kübeck ; a* hadügyi tárczát késl)l) altábornagy Zonini vette át.
Martius 18-n. a' császár és császárn nyilt kocsiban ismét kikocsizott.
Az egyetemnél, a' kocsiból a' lovak kifogattak, a' lelkesedett nép tenyerén
hordozta volna fejedelmét, de szivébe foglalta inkább, honnan a' felfogott
tárgynak nem olyly künynyü kiesnie.
A' rendek' egyesületének ezen a'
napon egy értesitése jelent meg, 24 tagból álló ideiglenes választmány'
alakításáról) kikközll2 a' rendek' gyülekezetébl, 12 az ideiglenesen egybehivott polgársági választmányból vétessék. Legfontosabb része ezen
értesitésnek az volt, melylvben a' választmány kötelezi magát, tanácskozinányainek' eseményeirl a' polgárokat tudósitani. Ugyané' napon szüntette meg hg. Windiscfit/ratz- a' rendkívüli katonai eljárásokat.
Mart.
19-n. Sardagna tábornok a' térparancsnokságot vette át.
20-n a' gallicziai és lombardvelenczei politikai vádlottaknak bnbocsánat adatott.
21-n az állodalmi tanács és rendrségi hivatal feloszlatott. A' teljes feloszlatás azonban csak mart. 29-én és april. 4-ikén következett be. Mart.
22-n az ostromállapot megszüntetett. Martina 29-ikén egy hadtest' felállítása rendeltetett Isonzónál Nugent parancsnoksága alatt. 31-n gr.
Colloredo-Mansfeíd vette át az akadémiai legio' parancsnokságát. Ugyanezen napon jelent meg az ideiglenes sajtótörvény. A' tanulók, daczára Hye
tanár ékesszólásának, egy kis autodafé -t alakitottak, 's a' 30 §§ nsos
sajtótörvényt elégették. April 2-án a' császári palota' ablakából, a' fekete-veres-arany zászló lengett, 's ezáltal Anstriának a' német egységhezi
csatlakozása symbolikailag el volt ismerve. Ez idtl fogva minden úgynevezett „Gufgeshinter" hordta a' német-szineket. 4-én gr. Koloicrat,
gyengélked egészsége miatt, viszszalép, és gr. Ficquelmoni veszi át ideiglenesen a' ministertanácsi elnökséget, 5-én Lajos fherczeg a' kormány'
vezetésérl leköszön. Altábornagy gr. Auersperg alsóaustriai vezértábornoknl neveztetik ki. 6-n a' Liguoriánok z írdájnkból eltávolíttatnak, 's
Ferencz József fherczeg csehországi helytartóni neveztetik ki.
A'
april 3-ikán a' pénzügyminister
ministeriumban is változások történnek
b. Kübeck nyugalomba tétetik, 's helyébe a' galliezai kormányzó alelnök
b. Krausz lép.
Gr. Koloicrat ministerelnök elébb csak viszszalép késbb végképpen nyugalomba tétetik. April 7-n Ferencz, Károly fherczeg,
az alkotmányos intézkedések által meghatározott mködési körben, a'
ministertanácsban tettleges részvételre ajánlja fel magát a' közügyekre
nézve. April 11-n császári legfelsbb rendelvény* következtében a' robot
és dézma megszüntettetik. April 13-n gr. Thun Leo. gr. Stadion helyett.

ügy
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csehországi kormányzó elnökül neveztetik ki. April 19-ikén kezddnek
frankfurtbai választások. 20-án az igazságügyminister gr. Taaff'c leteszi
megtartván ideiglenesen
hivatalát, a' közoktatási minister lép helyébe
Aula e' közben, mint középpontja minden
clbbeni tárczáját is.
mozgalomnak, fényben, erben és a* polgárság' és nép' rokonszenvében
naponkint növekedett. A' polgárság' részérl köszön feliratok intéztettek
hozzá a' martius 15-iki nyereményekért; sokan a' város' polgárai közöl
az akadémiai légióba Íratták be magukat, a' német egyetemektl, a' párisi
republicánusoktól küldöttségek jelentek mega' bécsi Aulánál, ragaszko
dáBukat és tiszteltöket jelentvén ki a' szabadság' fiatal elharozosai iránt.
ében
A' megjelen njságlapok' száma közel L00-ra rúgott. Ezek

a'

,

—Az

i

-
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még számtalan röpiratban, az Aula' democratai szelleme tükrözte magát viszsza. Nevezetesb lapok die Constitution ; der Freimüthige; Grad
aus; der Studenteneourier der Charivari; das democratische Bürgerblatt,
késbb: der Radicale; Democrat ; Sonntagsblatt (szerk. L. A. Franki); a'
régibb lapok közül, melylyek csak ritkábban lépték át a' mérséklet' határait: der Zusehauer (Ebersberg szerkesztése alatt), Allgemeine Oesterreichische Zeitung (elbb Öesterreichische Beobachter, Sehwarzer Ern szerkesztése), ,, Presse" (Dr. Leopold Landsteiner fszerkesztése alatt). A'
mérsékleti szellem lapok közül „Constitutionelle Donau - Zeitung, (szerk.
Dr. Hock, kiadó: Klang) ; „die Geissel" (szerk. gr. Böhringer) 's a' t.
Ezen lapok legnagyobb része elfelejtkezve az austriai érdekekrl oltalma
alá vette az olasz felkelést, meleg ragaszkodással szólott a' német egységrl,
volt a' zászlóhora' nemzetiségi jogokról és szabadságról. Itt is az Aula
dozó melylynek irányadása különböz idegen befolyások alatt, adta a'
májusi és octoberi napoknak az els lökést. Apró utczai krawallok,
macskazenék szónoklatok, küldöttségek voltak e' napok' decorátioi. A'
sajtótörvények' nyilvános megégetése után, mindinkább szélesebb és szabadabb tért kezdtek a' lapok elfoglalni. Azon hatás áltat, mit a' forradalmi
mint ezen hatás tulaj
irodalom a' nép' kedélyére gyakorolt, az Aula
mindinkább ersebb és határozottabb állást kezdett
donképi képviselje

és

:
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,

,

,

,

—

—

a' szent István tornyán kitzte a' német zászfogva minden „német" volt, semmi nem volt ,, austriai", a'
„fekete-sárga" gúnynévvé változott. Ezen befolyás uralkodott a' frankfurti választásokban is. 'S igy történt, hogy Austria ollyan követeket küldött Frankfurtba, kiknek nagyobb része a' baloldal' köztársasági törekAblakbetörések, gunydalok' éneklése napi renden
véseihez csatlakozott.
voltak. A' rendnek' els áthágása ilylyen gyermekes apróságokkal kezda' macskazenében
dött. A' közvélemény magát elször elég helytelenül
nyilatkoztatta ki. Lassankint készült a' szövetkezés a' tanulók és munkások közt, kik most az állodalom' költségén foglalatosságot kaptak. Mindenki az Aulától kérdett tanácsot, épen azért folytonos öszszeköttetés
majd a' katovolt közte és a' nép' minden osztálya közt. Majd a' clerus
naság, majd a' nemesség volt a' nyilvános botrány' tárgya ; kifütyölték a'
vallás' szolgáját, az röket, a' kegyelet 's rend lábbal tiportatott, hogy a'
viszszaéléseket nevetségessé tegyék. A' középosztályok és magasabb
rendek' megnyerésére a' „gyülekezési jog" volt az ut. Számos clubbok
alakultak, melylyekben kiválókig Tausenau és Dr. Becher fejtették ki erélyöket 's agitatori munkásságokat. Azonban még mindig csak a' democratiai elvekrl volt szó
mint a' jövend' üdvérl. Ezen társulatokban
kezdtek elször némi rendszert kifejteni, és a' népfelség' eszméjét hirdetni. Szép szó és szép eszmék azt a' hatást gyakorolják az emberre, a' mit
a' jó bor
Ezen kitörések mindinkább hevesebbek kezdtek lenni. Falragaszokban és röpiratokban hirdették, hogy a' nemességet és klastromokat el kell törölni. Röpiratok jelentek meg a' nemzetrség' organisálásáról,
Gyülekezések tartat's mind inkább szóbajöttek a' ,,Blousenmann"ok.
tak. Az els ilylyen nagy gyülekezés april 14-én az Odeonban volt; körülbelül 6000 tanuló, polgár, nemzetr jelent itt meg, napi kérdéseket vi-

magának
lót,

ez

venni. April 2-n
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tattak,
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a'

megjelenend

alkot mányprogrammról beszéltek. Dr. Schütte
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azt indítványozta, hogy a' császárnak egy „Sturmpetitiot" nyújtsanak be,
raelyly szerint a' követek már april 25-ig öszszejönnének, és hogy a' vá-

lasztások census nélkül történjenek. Az indítvány nem fogadtatott el. Itt
azon nyilatkozás is történt , hogy a' jelenlegi ministerium, Pillersdorffot
helyeik
's
kivéve, népszertlen, tehát hogy a' többiek elbocsájtandók
,

betöltendk, hogy altábornagy gr. Hoyos a" nem(melyly már ekkor a' 40,000-et meghaladta)— fparancsnoksázetrség'
gától mozdítassék el, minthogy csak polgár parancsolhat polgári rseregnek, és hogy szabadelv választási törvény alkottassék. Ezen gyülekezést folytatták aztán a' „német tás&lóhozi" vendéglben, és a' ,,csiz"
nél. Schiltte tanár tartotta mindenütt a' legizgatóbb beszédeket, mig nem
april 18-n a' rendrség által Bécsbl kiparancsoltatott. Ez nagy ellenhatást szült, 's a' forradalmiak e' tényben a' nép' alkotmányos jogának megsértését látták. A' mozgalom mindinkább szembetn kezdett lenni.
April 25-n jelent meg az alkotmányjavaslat. E' szerint az austriai császársághoz tartozó öszszes tartományok egy elválhatatlan alkotmányos
monarchiát képeznek. Jelen alkotmányos oklevél a' császárság' minden
tartományára kiterjed, Magyarországot és Lombard- Velenczét belé nem
értve. Az egyes tartományok' határai jelen helyzetökben maradnak, és csak
törvény által változtathatnak meg. Minden népfajoknak biztositatik
nyelvök és nemzetiségk. A' koronaörökös a' pragmatica sanctio (april
13. 1713) alapján a' habsburg-lotharingiai házban. A' trónörökös 19
éves korában teljes korú. A' császár' személye szent és sérthetetlen. Rendeleteinek valamelylyikminister által kell ellenjegyeztetni. A' császár megesküszik az alkotmányra. A' ministerek felelsök. A' végrehajtó hatalom
csak az országgyléssel egyetértésben.
a' császárt illeti, a' törvényhozó
A' császár izén hadat és köt békét, szerzdéseket az idegen hatalmasságokkal, 'sat. Ez alkotmányban a' polgároknak személyes és vallásszabadság biztositatott, a' sajtószabadság nemzetrség megersitetett, a'
tulajdon felmentetett, eljogok és egyedáruságok megsznteiteknek nyilváníttattak az országgylésre nézve a' két kamarai rendszer állapíttatott
meg. A' tartományi rendek, a' menynyiben ez oklevél rajok nézve változtatásokat nem foglal magában, mködési körük- és elbbi szerkezetükben
meghagyattak. A' képviselk' választásában a' nép-szám, és az állodalmi
érdekek vétettek fel mértékül. Erre nézve egy ideiglenes választási rend
fog ott alapittatni. A' katonaság' zászlóesküjébe az alkotmány beletétetni
igértetett, 'sat. A' forradalmiak nem voltak e' józanul szabad alkotmánynyal megelégedve, megsemmisítve hitték ez alral a' martiusi napok emlékét, különösen a' két kamarai rendszer ellen történtek agitatiók. A' szenvedélyek azonban nyugodni látszottak, 's a* napot megünnepelték. Eléggel
a' glacis-n volt katonai ünnepély, este a' város kivilágíttatott, a' politikai
olvasó egylet nagyszer fáklyás zenét rendezett, melylyhei a' polgárok,
nemzetrök, tanulók és az ének-egylet csatlakoztak. A' hoszszu menetben
számtalan osztrák és nemei zászló Lebegett, középen a' osászárnak aranyozott, virág- és borostyánnal ('kitett állóképével. A' palota' bels adva*
rában, megjeleni a' tejedelem és fejedelemn az ablaknál, „éljenek" kai
takés a'néphymnusl énekelték. A' democraták azonban nem szntek meg a
népei izgatni: hogy jogsérelme a' polgároknak a/ octroyált alkotmány bog}

népszer emberek

által
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nem a' népnek a' császártól,

de a' császárnak kellene

a'

népfelségtl az alkot-

mányt

elfogadni. Ilylyen eszmék terjesztettek, clubbokban, népgyülésekben. Mindenki készült egy elhatározó demonstratióhoz. A' hirlapok hevesebben kezdtek szólani az udvar- a' nemesség- és clerus ellen. Május 2-án

császár gr. Hoyost saját kérelmére a' nemzetrség fparancsnokságától
's helyébe altábornagy Hesz bizatott meg a' parancsnoksággal. A' nemzetrség azonban, melyly fenállásának ideje óta sohasem tudta,
hogy tulajdonképpen mit akar, és mit kell akarnia, csakhamar viszszakivánta gr. Hoyost mint parancsnokot. Már april 30. Z a nini letette a' hadügyi
tárczát, és táborszernagy gr. Latour lett hadügyminister, egy vállalkozó
szellem és erélyes férfiú. Nevezetes azon napi parancsa, melylyet a' miniMájus l-jén
steriumba beléptével kibocsátott, a' birodalmi seregekhez.
volt az els úgynevezett,, Verbrüderungsfest" a' nemzetrség, tanulók, nép
's polgárok között. Ezen barátsági gyülekezéseknél ersíttetek az ellenállás
A' reactio, a' camarilla úgyneveszelleme a' kormányrendeletek ellen.
zett tulhajtásai (akkori szójárások) emlegetése, volt tápja a'fanatismusnak.
A' rendrségi igazgatóság megszüntetett, 's helyette a' városi kapitányság alakittatott a' rendrök helyett úgynevezett biztossági rök, kik késbb Miiniripalgarde nevet kaptak. A' rendrség elleni ingerültség, utczai
botránynyá fajult, 's a' Spitzlik (technicus terminus) mód nélkül üldöztettek.
Egy ilylyen egyént az Aula egy napon, az egyetem' erkélyére állított közlátványul, azután pedig kalitkába zárta 's ugy hordoztatott meg az ut5-ike éjszakáján, mintegy 10, 000-bl álló tömeg macsczákon. Május 4
kazenézett gr. Ficquelmont és Taaffe ministereknek, a' mikor Ficquelmontn&k házijoga is megsértetett. Ennek következtében a' gr. leköszönt,
b. Pillersdorf vette át a' ministertanácsi elnökséget és b. Lebzeltern a'
külügyi tárczát. Talaciho báró helyett pedig gr. Montecuccoli vette át az
alsóaustriai kormányzóság' ügyeit.
Még május 3-án több jogtudor
küldetett a' németszövetség-, és Belgiumba, a' nyilvános és szóbeli törvénykezési eljárás és esküttszékek' felismerése végett. Ugyancsak május
fels. maga, int szózatot bocsátott ki a' bécsi lakosság5-n a' császár
hoz melylyben a' békételenkedket nyugalomra és a' törvénynek tartozó
tisztelet - és rendre szólítja fel, magát és a' haza ügyét egész bizodalommal, a' nemzetrség, akadémiai legio s.t. jobb érzelmére bizván, népeinek
szeretetében keresi a' rend' támaszát. Mind ez nem használt. A' túlzás
napi renden volt. Május 9-n két ministeri tárcza alakittatott, b. Doblhoff,
kereskedelmi és földmivelési minister udvari tanácsos Baumgartner közmunka' ministere lett.
Május 6-n a' tanulók' választmánya, a' nemzetrség
Ó3 a' polgárok kérelemlevelet adtak a' ministeriumhoz, melylyben követelték,
hogy
megválasztásában
semmi *-tagjainak
.,
oJ a'második kamara'
oJ
ö i
„oensus" alapul
i
„i
,.
i,i.
A
ci
ne szolgáljon, Az
els kamara tagjainak
vitására
a'
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nézve „bedeutendcr

-..--;""""'"'*•
^ö^ ""öj <* i;»»szn.r ne neveznesseki az
S csak ezen pontok' teljes biztosításában állították
az anynyira szükséges bizodalom' megersülését és
alapítását.
Május 15-én történt amaz elhivhedett „Sturmpetitio" Már déleltt
lehete
észrevenni az utczákon a' tömeges csoportulásokat. Okot
szolgáltatott erre
'

els kamara

tagjait.
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a'

nemzetrségi középponti választmány. A' fparancsnok gr. Ilot/os

ellene

nyilatkozott ezen középponti választmány' alakításának és fenállásának,
és a' május 13-róli napi parancsban, annak feloszlatását kimondotta,
nu'lvly rendelkezését a' ministerium is helyeselte. E' felett nagy lármát
ütött az Aula; május 14- és 15-én déleltt nagy szánni és zajos gylésben

elhatározták

középponti választmány' feloszlatását

a'

meg nem

engedni,

ennek következtében készült ama „Stnrmpetitio." Délután 1 órakor riadót vertek. Tanulók és nemzetrök felfegyverzetten siettek öszsze. A'
császári palota katonasággal rakatott meg, a' Glaci-n hasonlóképp gyülekeztek. Ezen hirre, a' tanulók is golyó- és puskaporral látták el magokat, és élesen töltött fegyverrel vonultak elre. Esti 7 óra volt. A' ministeriumhoz kinevezett küldöttség még nem tért viszsza tehát fegyveres
tömegekben indultak a' palota ellen , hogy a' ministert ott felkeressék.
Nép és munkások csatlakoztak hozzájok, kapával, ásóvol, dorongokkal, és
több mint 15,000-en várakoztak a' város' kapuin kivül a' tanulók' intésére. Szuronyok lepték el a' palota udvarát, és a' palota eltt felzúdult tö,

1

meg

tombolt. A' ministerium engedett, ama napiparancs ernélkülinek
a' város' kapui, a' palotarizet barátságosan megosztatott

nyilvánittatott
a'

katonaság,

hogy a'
nemzetrség,

tett,

;

nemzetrök és akadémiai legio közt, és azon igéret tétekatonaság nem elébb fogná használni fegyverét mint a'
,

és

e'

czélból, a'

legsürgetbb esetekben

,

felszóllitatik.

A'

hogy az els
fegyveres csapatok ezenkivül iszonyú zajjal követelték
öszszehivandó országgylés alkotmányozóníik ismertessék és nyilatkoztassák ki, a' választások csak egy kamarára történjenek, és hogy
az ideiglenes választási törvény revisio alá bocsáttassék. Csak miután
ministerium a' felelsséget e' tekintetben magára vette, terjesza'
tettek ezen javallatok a' császár elé, melylyek megersíttetvén, odahagyták a' fegyveres csapatok a' palotát, 's az éj' többi része minden
kihágás nélkül tölt el. A' nyugalom azonban következ nap állott
be, midn a' császár ez uj engedményeket aláírásával hitelesítette
és közzétette. De a' democrata párt gyzelmének érzetében mindinkább merészebb ln. Május 17-én a' AViener-Zeitungba a' ministerek egy nyilatkozványt igtattak miszerint gyengülni érzik azok ert
és eszközöket, melylyekkel a' korona' támogatására szolgálatot véltek
tehetni, kötelességérzetök kényszeriti ket ennélfogva, mint elkeiülhetlen
felsége kezeibe lea' reájok bizott ministeri tárczákat
szükségesség
tenni hogy ez által a' fejedelmet ers védelmi állapotba helyeztessék.
Nagy feszültségben voltak ezen lépés' következése felett, melvly azonban
a' császár május 17-n esti' egész udvarával elhagyváratlan nem jött,
ta schönbrunni nyári palotáját, és Innsbruckba indult. A' lekös/.önésc által ideiglenessé vált ministerium, most kötelességének ismerte, a' dolgok'
ezen alakulásánál helyén megmaradni. Egy pillanatra megsznt a' szakadás a' nép' minden osztálya között 's egyesült ervel igyekeztek a' rend'
biztosság' és nyugalom' fentartásán. A' politikai középponti választmány
feloszlott, és gr. Montecuccoli elnöksége alatt, mint a' „béke ós törvényes
rend' fentartására alakult választmány" lépett ismét egybe. Egyhangúlag
határoztatott az öszves akadémiai legio, minden polgári sapátok és nemzetrök egyesittetnek, 's közösen a' cs. k. katonasággal feltétlenül gr.
,

,
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Auersperg parancsnoksága alá jnek. Gr. Montecuccoli indítványára a'
középponti választmányból azonnal egy küldöttség sietett
felsége után,
hogy
a' fvárosbai viszszatérésre felkérje. Felszólítás intéztetett a'
munkásokhoz, hogy magokat csendesen tartsák. Letartóztatása rendeltetett mind azoknak, kik a' köztársasági mozgalmak' vádja alá jnének. A'
bécsi nép' magaviselete e' kétes pillanatban valóban számításon kívüli
volt. Egy pár fiatal ember, kik a' köztársaság' kikiáltására 's „provisorius
kormányra" izgattak, elfogatott és tömlöczbe vettetett.
Emlékezetesek azon sorok, miket ez alkalommal május 18-n a' Wiener Zeitung hozott, majd roszalván a' május 15-iki eseményeket, majd oltalma alá
vévén azokat a' gyanúsítás ellen, ,,Des Kaisers Abreise wáre die Flucht
Ludwigs XVI, der letzte Tag seines Hierseins wáre der erste Tag der
Republik; der Kaiser kann nicht nur in Wien bleiben, er muss hier bleiben," és a' császár már ekkor Innspruck felé volt.
Május 18-n kezddött a' túlságokat természetesen követ viszszahatiis.
A' rend biztosítását csupán csak az akadémiai legío' feloszlatásában hitték
feltalálhatni, anynyival is inkább mivel a' császár' viszszajövetele ezen
feltételhez volt kötve. Május 25-én e'czélból az akadémiai legio' parancsnokától gr. Colloredotöl, egy felszólítás jelent meg a' légióhoz, melylyben
az felszólittatik a',, nemes" és önkéntes feloszlásra. A' legio tagadó választ
adott egyszersmind falragaszok által adta tudtul Bécs' lakosságának
ebbeli határozatát. A' wiedeni kerület köszön felírást intézett erre az
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Aulához tanúsított szolgálatáért; Schottenfeld,

Gumpendorf, Neubau

külvárosok, hasonlóképp nyilatkoztatták rokonszenvöket. A' nemzetrség' részérl is felszólitások történtek, hogy az Aulát e' pillanatban el nem
fogják hagyni. Május 2'6-n a' ministerium nyilatkozványt tett közzé, miszerint az akadémiai legio feloszlatása és az Aulának bezárása szükség'
esetében, katonai ervel is végre fog hajtatni. Reggeli 7 órakor, egy osztály nemzetrséggel ment gr. Colloredo az egyetemhez, hogy a' legio'
feloszlatását és az Aula' bezárását foganatba vegye, egyenesen a' ministerium' megbizása' következtében. A' felszólítás eredménytelen volt. Nem
kevesebb sikerrel jártak el ebbeli kiküldetésökben a' kormányelnök Montecucculi és a' városi parancsnok Sardagna;a? tanulók, kik éppen rizeten voltak, röviden és határozottan kinyilatkoztatták: ,, inkább engedik
magokat massacríroztatni mintsem becsülethelyöket ilyly gyalázatos
módon elhagyják." 'S hozzá tették: „ha erszak fog használtatni,
felelssé teszik a' kormányelnököt és a' városi parancsnokot."
Csakhamar
erre egy zászlóalj Nugent-gyalogság vette körül az egyetemet, és felszólította a' tanulókat a' feladásra Ezek bezárták a' kapukat; a' katonaság pedig
viszszahuzódott. Még ekkor igen kevesen voltak a'- tanulók együtt. Egyszerre csak mint az áradás , öntötte el a' nép az utczákat, azon hirre,
hogy az Aulát erszakkal fogják bezárni, melyly mint a' villám hirtelen
terjedt el a' város' minden szögében. A' tanulók' kiküldöttei ersen
ködtek mindenütt. A' munkások vasrudakkal, dorongokkal, 's t. tolultak a'
város felé. A' kapuk ugyan nagy részint be voltak zárva, vagy megersített katonarséggel ellátva. Az úgynevezett „Rothenthttrm" kapu azontüzet adott, egy polgár halva
ban a' nép által betöretett, és a' mint az
rogyott le. Erre a' nép lármázva, kurjongatva, iszonyú dühvel rohant be
,
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városba; azon hírre ,, hogy a' kapuknál vérfoly" a' város többi réa'
sziben is általános lett a' fegyverrekelés. A' zajt a' harangok' zúgása, a'
a' mindenfelé hangzó „riadó" rémületessé tette. Szónodob' pergése
kok jelentek meg a' nép közt, melyly minden irányban nyomult az egyetem felé 's a' szenvedélybl
mit az ösztön nem gyújtott, a' szó hatalma verte fel. Most hirtelen emelkedtek az utczákon a' barricadok, a'
kövezet feltépetett, az egyetem' minden ablakából padok, asztalok dobattak le, a' szomszéd háznak ablakaiból elegáns bútordarabok szórattak ki, a'
barricadok épitési anyagául. Az Aulához minden bejárás ersen elrekesztetett. A' convictépületben minden ablak betöretett, melylynek ólom-rámái voltak, 's ezen ólomból öntötték a' golyókat. Az ablaküregek pedig
kövekkel és szalmazsákokkal betömettek, vagy csak olylyan lyukak hagyattak ki, melylyeken a' puskacsövet ki lehetett tartani. A' katonaság elhagyta rhelyeit. A' Deutsrhmeisterek kinyilatkoztatták, hogy nem lnek, két
szakasz Wasa-gyalogság a' néphez szegdött, többen a' katonák közül
megosztották töltéseiket a' nemzetrökkel. Csakhamar az eoész belváros
barricadirozva volt. Eguipageok szekerek, matráezok, fadarabok, szalmazsákok, hordók, s. t. öszszehordattak, 's téglákkal megersíttettek. A'
barricadokon veres vagy fekete zászlók lengtek, a' vér' és halál' jelképei.
A' fvámépület eltti hid szétromboltatott, hogy a' katonaság eltt a'
városbai bemenetel elvágassék: a' postaház' teteje lehordatott, több postakocsi felbontatott és barricadokul használtatott. A'íiakkerek már jóval
elbb a' városból kitakarodtak, 's csak fáradság-o-al lehetett eo-vik utczából a' másikba jutni. Az épülben lev házak' gerendái mind a' barricadokhoz használtattak. 'S mind ez a' katonaság' szeme eltt történt. Ezalatt folyvást alkudoztak a' ministertanács és a' nép' részérl e' czélból kinevezett küldöttségek mignem délutáni egy órakor, a' ministerium kinyilatkoztatta
hogy az akadémiai legio nem fog feloszlattatni elvárja
azonban a' tanulóktól, hogy saját ösztönökbl fognak kezességet nyújta,

,

,

;

,

,

ni,

hogy

a'

császár' viszszajövetelét biztossá

és

lehetvé tegyék. Szét-

—

szaggatták ez értesítést 's tovább építették a' barricádokat.
Minden
torlasznál számos tanulók, polgárok, nemzetörök és munkások rködtek, mindenünnen sert
bort, és más élelemszereket küldöztek a munkásoknak. Ezalatt a' nép, a' nemzetrség' fparancsnokát gr. Hoyosl
hatalmába kerítette
's
ers rizet alatt az egyetemnél kisérte mint
foglyot. Oszszekutatták gr. Colloredo' házát
hogy t is mint késest
az egyetemnek adják át. Azonban nem találták. Epén ilvlv siker nélkül
keresték gr. Montecuccolit. Csakhamar az els ministeri értesités után
egy másik jelent meg, melyly szerint, a* május 15. és 16-kJ császári Ígéret- egész kiterjedésökben biztosittatnak. Az akadémiai legio megmarad
k atonaSÍ*g a' kaszárnyákba viszszavonatik éfl a' város
á'ltozatlaniu.
iegio, ne£2«trség és katonaság által egyenl' azámban
akadémiai
kapui az
torlaszokat nem elébb fogjak
fognak riztetni. Azt felelték; hogy a'
-a. Mmdeu vonal elvolt
bontani, minta' katonaság a'vérost egéSZeD elhft£
v valami sürgönyt
hiszneknem
megmotozták,
kimenket
foglalva, a'
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magokkal; az equipageokat-, melylyek

ki

akartak menni, viszszautasitot

tájékén mindenütt „alarmpost^okat állitottak fel;
leromboltattak, munkások küldettek ki, a' síneket

ták,éfl Bécs'
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hogy katonaságot a' vasúton szállítani ne lehessen. Hafner és Tvvora, kik
Május 18-ikán a' respublicát kikiáltották és tömlöczben ültek kiszabadít*
tattak. A' lázzadási düh mindinkább nevekedett. A' kedélyek' ezen izgatottságában egyszersmind a' legotrombább hírek keringettek, p. o. hogy a'
munkások' ruhájában katonák csúsznak a' barricádokhoz és azok alá
puskapor-niinákat ásnak ez által a' legnagyobb bizalmatlanság támadt
saját embereik közt. Leginkább pedig azon hír szállongott, hogy uj ezredek vannak indulóban, és hogy a' város bombáztatni fog. Most egymást
,

,

;

a' küldöttségek a'
ministeriumhoz. A' katonaság parancsolatot
kapott viszszavonulni. A' munkásokról, hogy azonnal munkáikhoz lássanak és a' rendet feltartsák, gondoskodását ígérte a' ministerium; egyszersmind, hogy a' katonaság, csak a' nemzetrség' egyenes felszólítására fogna igénybe vétethetni. Este felé a' torlaszok körül tüzek rakattak; minden
ház falára, kapukra fel volt irva ,,a' tulajdon szent." Találkoztak jó házból való nk, kik hajókat levágták, a' legio' egyenruhájába öltöztek, 's
az Aulához mentek fegyvert kérni.
Az éj' els órái nyugtalanul teltek
el.
Majd az oroszok' érkezésérl susogtak, majd azt állították hogy hg
Windischgrátz Wagramnál táborozik; majd önkéntesek mondattak érkezni
a' provincziából. Éjféltájban „riadó*' verte fel az egész várost, a' harangok zúgtak, mindenki a' torlaszokhoz vonult.
Következ reggel 27-én
a' ministertanács nyilvános értesitésben kijelentette, hogy igenis katonai
csapatok voltak indulóban Bécs felé de már ellenparancsot kaptak. Még
ez sem nyugtatta meg a' kedélyeket. A' munkások a' fegyvertárhoz gyülekeztek 's fegyvert kértek, csak a' tanulók' erélyes közbelépése tartóztatta ket AÜszsza kívánságuk' végrehajtásától. Ok sürgették a' tanulókat,
hogy használni kell az alkalmat.
A' zavar nagy volt, és senki sem tudta miért? Montecuccoli és Colloredo' lakására újra rárohantak, képeiket
a' falakról leszaggatták, gr. Bombelles lithographirozott képeit a' város'
különböz részeiben megégették. A' legtöbb lap nem jelent meg ezen két
nap alatt, a' melyly lapok megjelentek is, néhány sort hoztak csak, t.i.
hogy a' szedk a' torlasz-építésnél vannak. A' legtöbb torlaszok megkereszteltettek, 's képekkel felékesítettek. Végre egy értesítés jelent
meg a' ministeriumtól , miszerint a' városi rizetet a' nemzetrök és
akad. legio adják, és csak a' szolgálatra szükséges katonaság marad
a' városban.
Gr. Hoyos mint kezes letartóztatva marad; azok, kik a'
katonai rendszabályok használatának oka voltak a' megelz napon,
a' császár után futár küldetik
nyilvános törvényszék elé állíttatnak
hogy egy császári herviszszahivandó, vagy ha ez nem történhetnék
czeget, mint helytartót küldjön. Egyszersmind ,,a' polgárok, nemzetrök és tanulók' választmánya" nevezet alatt, ideiglenes kormány alakíttassák, a' nép' jogainak, a' rend és békének biztosítására, melyly a'
ministeriumtól „mint egyetlen és önálló hatósága Bécsnek" ismertetnék el.
Ezen választmány, a' biztossági választmány- tanulók- és nemzetrök
(minden századból három) képviselibl álljon, ülései nyilvánosok legyenek, elször a' tanácsházban, késbb a'zeneegyesület-teremében. A' ministerium kinyilatkoztatta, hogy minden értesítését ezen választmánynyal
azonnal közleni akarja; minden állodalmi vagyont oltalma alá helyez, és
mivel ezen választmány, minden más hatóságtól független, egyedül legyen
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minden rendeletérl. A' munkások mindenfelé

oszlani kezdettek,
tanulókat, ha valljon megelégedhetnek-e ezen feltételekkel ?
- Ezután a" kisebb torlaszok elhordattak, a' nagyobbak még meghagyattak, rajtok azonban a' szekereknek nt nyittatván. Május 28-n minden rhelyet a' nemzetrök foglaltak el. A' munkások zászlókkal jártak mindenütt.
Az újonnan alakult választmány, elfogatási parancsot adott ki
Ilye és Endlicher tanárok, gr. Breuner és b. Perreira ellen, kik azzal vádoltattak, hogy a' katonai rendszabályokat elidézték. Hye könyezve kérte
a' választmánytól elbocsátatását, de hasztalan. A' választmány 36 ágyút
kért a' hadügyministeriumtól a' bástyák' megrakására. A' munkásoknak
megígértetett, hogy számukra munkáról fognak gondoskodni. Továbbá kijelentette a'ministerium, hogy ezután minden rendelet a' biztossági választmánytól fog kiadatni.
Pannasch ezredes neveztetett ki a' nemzetrség'
parancsnokául. Köhler százados az akad. legio' parancsnokságát vette át.
Hlyének voltak Bécsben a' torlasz-napok.
A' democrata párt ez uj 's legtöbb következményhez kötött gyzedelme
által, a' bécsi forradalom határozott menetelt 's némi méltóságos befolyást
látszott magának venni
mint a' folyam, melyly utat tört magának. Kebelébl ntt ki a' biztossági választmány, egy egészen forradalmi hatóság,
melylynek tagjai közt leginkább dr. Fischof, Goldmark s. t. tntek ki. É'
választmány vette kezébe, az igazgatás' nemcsak legfontosabb de minden középponti szálait. Maga a' kormány hódolt ezen választmány eltt.
Ugy hogy azt lehet mondani, hogy tulajdonképen május 2(5-a volt azon
Ararát melylyen az özönviz' hajója
a' régi kormányzási rendszer
végképen fenakadt mert ama' nevezetes szavakra még mindenki fog emlékezni
miket az elzött cancellár mondott „utánam az özönviz"
aprés moi le deluge
Május 30-n a' tanulók és nemzetrök 12 ágyút kaptak a' ministeri um
által is helybenhagyva. Ezen ágyukat virágokkal megkoszorúzva, nagy
nnepélylyel vették át azután pedig a' fegyvertárba vitték. Ezen a' napon, mint a' császár' neve ünnepén, nagy templomtisztelet tartatott. Este
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a'

város'

pelték

nagy része
napot.

ki volt világítva.

A' katonák

— E' pillanattól fogva nemcsak

a'

kaszárnyában ünne-

analógiát találunk többé
a' németországi mozgalmik és bécsi forradalom közt
hanem valóságos
öszszeköttetést, egy irányban, egy czélra törekvést.— Egy ugy nevezett
,, német parlament "nek eszméje , eredetileg a' német egység' alapján czélozván, nem birhatott más iránynyal, mint minden német elem központosításával, köztársasági kormány alatt. A' badeni nagylierezegség volt a'
dráma' szinhelye. (lásd: Badeii) Hecker és Stntvehoz sokan csatlakoztak.
e'

,

Azonban sem

ezek', sem Hencegh' vállalata, Cfloportulásoknál nagyobb
eredményre nem vezetett. Reinhardt, az elfogott köztársasági eomité

alelnöke' iratai között, nevezetes oklevelek találtattak tervök' mivoltáról.

1'.'

comiténak több meghatalmazottja volt, a' nemet tartományok' minden réBzében. Ennélfogva a' frankfurti és badeni democraták' tanai Bécsben sem
maradtak ismeretlenek, Minta bold a' tengerre, ugy hatottak a' németországi mozgalmak a' bécsiekre, melyly hatást belülrl a' nemzetiségek' megliasonlása nevelt. Czéloxn levén azonban csak az események' krónikáját
adni, az. eseményekre viszszatérek.
1
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Május 25-n a' Wiener Zeitung egy nyilatkozványát hozta a' császárnak mellyben
felsége
a' martinéi engedmények' megersítését igéri,
's a' f városbeli
távozását azzal okadatolja, hogy
provinciáira
támaszkodván idegen akart maradni a' katonai er' használatától a'
bécsi zavargók ellen. Június l- napjaiban, a' tanulók közt, az úgy,

,

h

,

nevezett „hafálfej-legio^ támadt. Június 6-án 10 tanuló mint kiküldöttek , indultak Wartburgba
a'
német tanuló egylethez.
A'
frankfurti baloldal' programmja mindinkább ismeretesebb és forgottabb
lett. Bécsben alig lehete mást, mint német zászlót látni
alig énekeltek
egyéb néphymnust, mint az Arndt-ét 's a' Fuchsliedet. A' bécsi
radical lapokban alig lehetett mást olvasni „ Vereinigte Staaten von
Deutschland"n&\. A' különböz democratai egyesületek ersen láttak
a' munkához.
Június 7-én a' Wiener Zeitung, június 3-ról Innsbruckban Wessenberg, és Doblhof ellenjegyzése mellett, felszólitást
hozott a' császártól ,,a' székváros'
lakosságához" , melylyben Bécs'
polgárai
eddig engedményezett jogaik' biztosításával
a' törvényes rend és béke' fentartására szólittatnak fel, hogy a' birodalmi gylés megnyittatván,
felsége kedves bécsiéi' viszontlátásának minél elbb
örvendhessen.
Június' közepén tört ki a' Sic orwosf-forradalom Prágában. Windischgrátz hg. szigorú katonai rendszabályokhoz folyamodott.
A' város bombáztatott. E' hir erszakos izgást idézett el Bécsben; a'
ministerium gr. Mensdorfot és udvari tanácsos Klezanskyt küldötte Prágába, mint biztosokat a' békét helyreállitani. Itt is a' tanulók kezdték.
Mig az egyezkedések tartottak, Windischgratz hg. letette a' parancsnokságot, azonban csakhamar viszszavette azt, 's Prága ostromállapotba tétetett. A' bécsi lapok keményen keltek ki ez eljárás ellen.
Június 10-n a' ministeriumnak egy rendelete jött közre, miszerint
minden önálló munkás, ki 24-ik évét elérte és polgári jogai' szabad gyakorlatában van , azon választókerületben hol állandó lakása van, mint választó felléphet. Június 16-n a' császár' egy felszólitást bocsátott ki
felsége' helytartójául nevezteInnsbruckból, melylyben János fherczeg,
tik ki a' birodalmi gylés' megnyitására és egyéb kormányzási ügyekre
nézve. Június 24-n érkezett a' fherczeg Bécsbe. Általános örömmel fogadtatott, még azon éjszakán 2 órakor fáklyás zenével tiszteltetett meg.
Következ reggel felsége nevében 's mint annak helytartója fogadta a'
ministerium generalitás , helyrség, nemzetrség és a' biztossági választmány' tisztelgését. Június 26-án felszólitást bocsátott ki, melylyben magát, mint császári helytartót mutatja be, 's a' népet állhatatosságra szólitja fel a' császár iránti szeretetben.
A' democratiai párt most kissé viszszahuzódni látszott, minden erejét a' választásokra tartván fen, hogy elvei
a' birodalmi gylésben, mint a' forradalom' helyére lép törvényes hatalomban, képviseltessenek.
28-n a' fherczeg nagyszer szemlét tartott a' nemzetrség felett. Imposant volt ama' közel 50,000-nyi polgárrséget látni. Június 29-n a' frankfurti nemzetgylés birodalmi kormányzóvá nevezte ki János fherczeget. Július 4-n érkezett Bécsbe a' német
nemzeti gylés' meghivó küldöttsége, 5-n fogadtatott a' cs. k. palotában.
101 ágyúlövés dörgötte e' pillanat' ünnepélyességét. E'nap estélyen nagy
fáklyás zenét rendeztek a' bécsiek a' frankfurti küldöttségnek. 6-n reggel
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küldöttség' több tagja meglátogatta az Aulát. Frannelich egy merész
fogadta a' küldötteket hatalmas democratai szónoklattal. Erre a' küldöttség részérl Ueckscker felelt 's épen nem köztársasági értelemben,

a'

ifjú

1

miért a' tanulóknak kevésbé nyerte meg tetszését, mint Iiaveaux, ki arra
emlékeztette a' tanulókat, hogy a' János fherczeg' kinevezésében, sem a'
szavak nem foglaltatnak. A'
,, sérthetetlen" sem ,,az isten' kegyelmébl"
szónoklatnak vége hoszsza nem volt. Jul. 7-n az Aula, 's több nemzetri
tiszt zeno-kisérettela' Jósef-térre ment,'s a' császár lovas szobrának kezébl
kivette a' fehér zászlót 's helyébe a' német tricolort dugta. A' zene szólott, Friedrich Kaiser, L. A. Franki és J. N. Vogl költeményeket olvastak
kik az ünnefel, beszédeket tartottak, ezekre a' frankfurti küldöttek
Ezen napokban
feleltek. A' nép tolongott.
pélyre megvoltak hiva
mind inkább hevesen kezdett a' közvélemény Pillersdorff ellen nyilatkozni. Viszszalépését kivánták. A' democraták egylete, melyly minden alkalmat használt, erre egy küldöttséget nevezett János fherczeghez, hogy
Pillersdorff leköszönését sürgessék. Ugyanezt tette a' biztossági választmány. Július 8-n elhagyta János fherczeg Bécset. Ekkor ugy mondták,
hoor 17-re viszsza fogna jni, a' birodalmi gylést megnyitandó. Vele
mentb. Wessenberg az újonnan nevezett külügyminister. A' fherczeg még
elmenetele eltt Doblhoffot bizta meg egy uj ministerium' alakításával. A'
democraták minden lépésüket arra irányozták, hogy ersen képviseltessenek
ezért kivánták Pillersdorff viszszalépését, kit nem
a' birodalmi gylésen
elé^o-é tartottak a' nép' emberének. Most a' választások foglalták el a'
kedélyeket: Füster Mariahilf-, Goldmark Schottenfeld-, Brestl Rossau-,
Violand Korneuburg-, Fischhof Matzleinsdorfból 's a' t. választattak
meg képviselkül. Mindollyan emberek, kikre a' democrata párt támaszJúlius 10-én kezkodhatott. Ezek voltak a' baloldal' elharezosai.
Az utósó
ddtek az alkotmányozó birodalmi gylés' elkészit ülései.
napok alatt mindinkább lehetett észrevenni az idegenséget a' katonák'
részérl a' legio és nemzetrök iránt. Az öszhangzás- és kiegyenlítés végett e' czélból, július 14-én gylés tartatott a' nemzetrök és katonaságáltál. Tábornok Frank hatalmas beszédet tartott a' katonaság' politikai
vélekedésérl, mivel ekkor már a' fegyvereknek is volt véleménye, több
tiszt szónoklott még, a' kik t. i. a' kardból nyelvet csináltak, és az egész,
forma szerinti kiengesztel ünnepély lyel végzdött. Július 19-én megjelent
az uj ministerium' kinevezése; tanács-elnök és külügyminister b. II Vs-

—

—

—

,

—

—

senberg ; belügy: b. Doblhoff; igazságügy: Dr. Bach hadügy: táborszefnagy gr. Lat our ; pénzügy : (ideiglenes állapotban) b. krauss; kereskedelmi ügy Hornbostet; közmunka : Srliirarz-er. A' ministerium' öszs/.ealkotásával nem voltak eléggé megnyugtatva a' kedélyek. Különösen
kellemetlen hatást okozott Schwar&ernek a" ministeriumba lépései
Július 17-n a' fherczeg csakugyan viszszaérkezett Frankfurtból. Ugyanezen napon a' párisi akadémia, kÖSZÖn feliratot és zászlót küldött az Aulának. Ez viszonozta a' párisi köztársaságiak' rokonszenvét, Füster tündöklött e' napon is szónoklatával. .V biztossági választmányban nag\ viták folytak a' felett váljon feloszoljék-e a' választmány, vágj nem? miután
az országgylés öszszejött. A" választmány aem oszlott léi.
Július 22-én nyitotta meg Jú/ios fherczeg, a' Császár' tie\el>en az or;

:

—

:
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szággyülést, az e' végre rendezett cs. k. téli lovardában. A' baloldal mindenkép irányt akart adni e' gylésnek, kivül a' democrata-egylet és biztossági választmány által támogatva. És éppen nem lehet eljárását tactikátlannak mondani, mint ez mindjárt az els hetekben a' biztossági választmány által indítványozott „martiusban elestekérti ünnepélynél" kiviláglott, melyly ben az országgylés, mint egész corporatio, vett részt. Az
ünnepély nagyszer volt; a' ministerek közül Doblhoff, Bach, Hornbostel
nemzetri ruhában vettek benne részt; az egész nemzetrség kirukkolt
gálában, közel 100,000 ember sereglett ekkor öszsze. A' demonstratio siAz országgylés a' baloldal' ilylyen mérkzései miatt, ugy
került.
szólván september' középéig csupán interpellatiókkal volt elfoglalva.
Ez idre esik, altábornagy és horvátországi bán b. Jellachichnak Bécsben léte ki, mint mondatott a' magyar-horvát ügyek' kiegyenlítésében,
a' császári helytartóvali tanácskozás végett lett légyen ott. Tiszteli fáklyás zenével látogatták meg, minthogy ez idben minden beszéd, vagy lászláv énekek
togatás fáklyavilágnál történt ,,a' nyilvánosság miatt"

—

—

,

,

—

mondattak a' nagy katonának, 's midn az odagyülekezett tanulók a' néphymnus' eldallását fenhangon kívánták volna, a' fáklyás-zenébl egy kis
Naponkint
utczai crawall támadt melyly a' ,,Fuchslied"del végzdött.

—

,

élénkebb lett a' császár' viszszajövetelének kivánása, anynyival is inkább,
mivel a' fherczegnek válnia kellett a' nép' minden osztályai között. A'
birodalmi gylésen szóba jött e' tárgy, sokan szintén kívánták e' viszszajövetelt, sokan politikai czélokból. A' kérdés' átvitele sikerült egy zajos
gylésen, 's a' birodalmi gylés sürgette a' császár' viszszajö vételét. Az
országgylés ez által mint olylyan hatalom jelentkezett, melyly a' korona
felett áll. 'S valóban, mint inkább szójárássá vált a' democratiai monarchia. A' küldöttség elindult Innsbruckba.
A' közbees id, a' munkásoknak a' glacis-n tartott népes miséjével,
küldöttségek' jövés-menésével a' provinciákba és viszsza, zászlózáipar,
sokkal, falragaszokkal, macskazenékkel s. t. telt el. A' kereskedés
pangásban volt, az utczákon nem lehete többé fényes equipageokat látni;
általános cynismus
egy általános elhanyagolása a' külsnek volt észrevehet. Az idegenek odahagyták a' fvárost, azok t. i. kik csak mulatság- és kéjhelyül választották a' bécsi lakást, de annál több idegent lehete látni, kik nem mulatni jöttek. A' viszonyok' ezen ziláltsága azonban,
mint sokkalapuságban állott, mivel minnem anynyira a' sokfejüség
Július 31-n hagyta el János
denütt csak calabresereket lehete látni.
,

,

:

,

,

—

—

—

fherczeg Bécset.
August 6-n történt

a'

német tricolor' feltzése a' bécsi helyrség német
nagy ünnepélyességgel a' glacis-n. Enynyiben

zászlóaljainak lobogóira
a' frankfurti határozat itt
,

is

teljesedésbe vétetett. Austriának tehát

bens

esze-ágában sem volt a' kormánynak. 'S
ezt meg kell vala jegyezni azoknakjól, kik politikájukat a' provinciában,
a' német egységre építették. A' forradalom' emberei ezen lágymeleg ünAugust 7-n ugyannepléssel természetesen nem voltak megelégedve.
csak a' Glacis-n „Te deum" tartatott, az austriai seregek' elnyomulása köAug. 9-n hirejárt egy köztársasági mozgalomvetkeztében Olaszhonban.
nak: egyszersmind azon hivatalos közlés jelent meg a' Wiener- Zeitungban,
csatlakozása

Németországhoz

,

—

—
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12-n érkezett meg a' császár Bécshogy a'oaászár Bécsbe viszsza fog jni.
Tömérdek küldöttség indult már Jókor reggel az érkez magas vendég
elébe, roppant pompával, ékes beszéd váltásokkal fogadták a' jó fejedelmet, ki
ministeremek, tábornokainas s. t. körében jelent meg, mindenütt virággal
észászlókkal kiékesitett diadalivek állottak, polgárok, katonák, nemzet-

be.

—

rök

által környezve.
Este 8 óra után 10 perezezel (a' szeretet a' perfelsége Schnbrunnba nejével a' császárnéezeket számlálja) érkezett
val. Itt már a' birodalmi gylés kezdett beszélni, vagy mivel ebbl nagy
annak nevében egy képvisel. Az éj meghunyászkolárma lett volna
dott már a' nap eltt, mikor a' város még mindig a' lelkesedés- és örömAngust. 15-n egy telegraphi sürgöny Cillybl e' hó 9-rl
tl dobogott.
közöltetett a' Wiener Zeitungban melyly szerint az anstriai seregek
Milanóba bevonultak. Mcnnykütésnek e' lúrt a' democrata párt nem vetcselekvséggel gyléseztek most
te, st anynyival több merészség- és
az Odeonban, az Aulában s. t.hol a' respublikái propagandista és agitátor
august.
ki viszszatérvén, újra meleg részvéttel fogadtatott
Sckütte
16-n, egy a' frankfurti baloldalnak küldend feliratot terjesztett a' tanulók elé aláírás végett.
Aug. 17-n délután 3 órakor ismét tömérdeken
gyltek fel az Aulába Sch ittlét hallgatni.
Újra felolvastatott ama köszön felirás, és a' szónok heves beszédben ajánlotta, hogy azt az Aula
fogadja magáénak. Tüzes szónoklatok mondattak a' „népfelségrl." Hasonlóképen ütötték a' meleg vasat a' democrata egyletben , és a' biztossági választmányban. Scltütte Ígéretet tn, hogy néhány felolvasást fog
tartani különböz politikai tárgyakról. Ezen izgatások nem maradtak köki sajvetkezés nélkül, ltí-n este a' „Studenten-Courier" szerkesztjét
erejöket közbevetve, megszabatóvétség miatt bezáratott
a' tanulók
dították. Majd a' német-catholicismus szolgált az izgatás' eszközéül. Maga
Bonge, ezen rendszer' alkotója, megjelent Bécsben és beszédeket tartott
több öszszejövetelben. A' democraták újra mozgásba hoztak minden köAugust. 19-n tábori mise volt a' glacis-n, a' mikor a' császár szemvet.
lét tartott a' nemzetrség, akadémiai legio és katonaság felett. A' csapatok' defilirozása csak déli 12 órakor végzdött. Az akadémiai legio, midn
a' császár sátora eltt ellépdelt, fejét elfordította, ,,hoch"-ot nem kiáltott,
zenekara, a' néphymnus helyett a' „Fuchslied"et játszotta.
August.
21-n a' munkások kezdtek crawallt csinálni. A' ministerim t. i. a' közmunkabért szabályozni akarván a' napszámot lejebb szállitotta. Erre a'
munkások, 21-n reggel, mikor a' rendszabálynak foganatba kellett volna
vétetni,
aszszonyok és férfiak együtt, zászlókkal kezkben, az egykori
liguorianus klastromhoz gyülekeztek
a' hol a' munkások' választmánya
gyüléseze-tt
és a' tanácsházhoz, 's a' ministeri rendelet' felfüggesztését
követelték. Minthogy ezen követelésnek semmi sikere nem lett, biztossági
rök és nemzetrök parancsoltattak ki, kik kímélettel igyekeztek a' csoportot szétoszlatni. Hasonló történt a' nagy piae/.on, hol beszédek is tartattak a' nép' megnyugtatására. Aug. 22-ke még csendesen tölt el. Anvnvival merészebben léptek lel a' munkások következ napon.
August. 23-án
a' munkások egy kitömött figurát, melyly Schwaraer közmunka-minister'
holttestét ábrázoltai ki a' napszámból levont r \r. miatt megölve lenni
képzeiteták- burczoltak fel 's alá a' városon, 's halotti beszédet tartót

—

—

,

—

—

—

—

—

—

,

,

—

—

,

—

,

,

.

>

423

Bécsi forradalom.

tak felette. A' zavargás nagy ln. A' municipál- gárda és munkások közt
délután harmad fél órakor a' Leopold városban már öszszeütközés is történt. Az elkeseredés nagy mindkét részrl, több biztossági- és nemzet-r
megsebesítetett. A' praterben két biztossági
halálra kínoztatott a' nép
által. Most a' munkások torlaszokat kezdenek rakni. Sokan elfogatnak. A'
városban riadó doboltatik. A' minister- és választmányok állandóan együtt
maradnak. Ministertanácsos Fischhof részt vesz a' permanenzben. A' nemzetrök fegyverben gyülekeznek a' riadó-helyre. Délutáni 4 óra felé egy

r

munkás jelenik meg

a'

biztossági választmánynál

's

jelenti,

hogy

a'

muni-

cipál-gárda vérfördt csinált a' munkások közt ,'csupán azon tréfa miatt,
mit azok egy bábbal csináltak. 5 óra felé a' zaj mind inkább növekszik. A'
két verestorony-kapu bezáratik, az rök parancsot vesznek élesre tölteni.
Boltok és raktárak bezáratnak. Beszélik, hogy a' munkások a' Tábor- és
Práterrl a' városba akarnak rontani. A' belvárosban is bezáratnak a' boltok, riadó veretik, a' nemzetrség kirukkol. 6 óra felé a' veszély növekszik,
9 szekér sebesültet visznek a' Jagerzeileba. Az akadémiai legio insultáltatik. A' Leopoldvárosban borzasztó a' vérontás. Az egyesült választmánynak azon hírt hozzák hogy a' munkások az rseregre lthogy jutottak a' munkások lfegyverhez.
tek. Nem tudják ellátni
12 éves gyermekek massacriroztatnak a' lovas nemzetrök által. Ezt
8
:

,

.

,

—

Raveaux képvisel

jelenti,

—

a'

munkások nagy számmal nyomulnak

Az

öszszeütközés jelentékenyebb. A' nemzetrök folyvást tüzelnek. A' katonaság kirukkol. A' nemzetrök, sok ásót, kapát, karót
két zászlót vesznek el a' munkásoktól.
és
A' nép mind inkább
csoportosul a' tolongás' helyére. Ez lehetetlenné teszi a' megtámadást a'
zavargókra. A' gumpendorfi munkások társaik' segítségére mondatnak
sietni. A' ministeriumtól azon tudósítás
érkezik, hogy a' Leopoldvárosban igen roszul mehetnek a' dolgok miután az rség két ágyúért folyamodik. Goldschmid indítványt tesz, hogy a' ministerium egy saját felhatalmazást engedjen az egyesült választmányoknak, hogy igy a' rendeletekben egység 's a' sikerben biztosság legyen. Esti 7 óra felé, a' választmánytól mindenfelé küldöttek mennek ki, hogy erélyes rendszabások által, a' békét helyreállítani segítsék. A' zaj csillapodni kezd. Az éj' bekövetkeztével mind inkább viszszakapja a' város nyugalmát. Reggelre a"
veszély egészen el van hárítva. A' munkások tökéletesen érezték gyengeségüket és leveretésöket 's hoszszu idre csendesen maradtak. Aug. 24-én
erélyes rendszabályok jelentek meg a' ministerium' részérl, miszerint
egyedül fogja a' közbéke és csend' fentartására megkívántató rendszabályokat intézni a' székvárosban, a' honnan, minden végrehajtó orgánumok,
jövre, csak a' ministerium rendeletei szerint cselekedhetnek. A' nemzetrség közvetlen a' ministerium' hatósága alá rendeltetik. Mindazon helyeken, hol a' tegnapi zavargások történtek, a' munka betiltatik. A' munkások munkajegyet fognak kapni az illet kerületi biztosoktól. — Azokra
nézve kik a' nemzetrséget tisztében fegyverrel vagy a' nélkül akadályozzák, mint nyilvános erszakoskodókra, 6 hónaptól 5 évre terjedhet
fogság rendeltetik. A' ministerium ezen lépése által a' biztossági választmány , hallgatva bár , megszntnek és feloszlottnak lenni nyilvánittatott.
Erezték ezt a' forradalmiak, de jelen pillanatban gyengéknek is találták

elre.
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A' község és polgárok, nemzetrök 's tanulók'
ellenállani.
egyesült választmánya, nem akarván a' történtekért a' felelséget magára
venni, önkint kereste meg a' ministeriuniót, hogy a' feloszlatást formaszeliní mondja ki és Írásban tegye közzé. Gassenbauer, egy memorandumot
terjeszt el, mclylyben a' biztossági választmány eljárása május 28-tól egészen august. 20-ig kötelesség-ismerésre nézve hnek, a' rend, béke, és népjogok megrzésére nézve tisztának, vérnélkülinek iratik le, tehát hogy a'
tegnapi gyászos események nem a' választmánynak tulajdonithatók,
Ezen emlékirat a' birodalmi gylésnek adatott be. Elfogadtatott. Ilylyen
értelemben felszólitás íratott a' nemzetrségi századokhoz is. Egy felmentparancs terjesztetek el a* ministerium' részérl, minden a* választmány'
kezeibe letett köz- és magánvalón viszszavételére nézve.
A' feloszlott
választmány' tagjai, ,, polgárok, gazdák és tanulók' népjog-biztositó clubja"
nevezete alatt egyesültek késbb. A'demoernta pártmost lapokban és piacátokban támadta meg a' municipal-gárdát, mint testvérgyilkosokat, a' munkások ugy állíttattak a' közönség elé, mint martyrok. A' democrata egylet
nyilván kijelentette, hogy közbevetendi magát a' ministeriumnál a' gárda' feloszlatása iránt. A' ministerium azonban e' közbevetést tekintetbe
sem vette. Ezért most a' ministerium ellen fordultak. A' hivatalos jelentéseknek az elestek' számáról
hamisságát igyekezték meg mutatni.
Különösen Latour, Doblhoff, Bach és Schwarzer ellen voltak elkeseredve.
Pann'asch letette a' nemzetrség' fparancsnokságát, Streffleur vette
azt át ideiglenesen.
Aug. 24-n történt az els sajtóper, nyilvános eljárással, esküdtszék eltt. A' vádlottak' szabadon bocsájtásával végzdött.
August. 28-n történtek az els felhívások a' democrata-negylet' alakítására. Els intézkedései voltak
a' szegény munkásokon segiteni , 's a*
napszám' felemeléséért 'a ministeriumhoz folyamodni. Az octoberi napok
alatt Petin aszszonyság volt az egyesület' elnöknje.
Septemb. 3-án a' democrata egylet, az aug. 23-áu elesett munkásokért,
ünnepélyes gyászmenetet rendezett. A' ministerium elleni ezeu demonstratioban néhány ezer nemzetr, minden democrat- és radical-clubbok, az
újonnan alakult negylet az akadémiai legio munkások' egylete vettek
részt. A' menet' élén a' democrat egylet' tagja
Dr. J. A. Becher, Dr.
Tausenau, Dr. Chatses, Dr. Frank, Eckard s. t. lépdeltek, a' zászlók, fátyollal voltak behúzva. Az elestek' sirjai virágokkal hintettek be. Énekek
zengettek, és beszédek tartattak a' sírok felett. Az egészet ünnepélyes
eskü rekesztette be, melylyet a' szabadságért esküdtek. —Septemb. 5-én
alakult az ugy nevezett „alkotmányos egylet" melyly csakhamar feloszlott.
6-án érkezett a' magyar országgylési küldöttség Bécsbe, leg-

magokat
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inkább

a' magyar-horvát ügyek' kiegyenlítése
és az ISIS. aprilban
szentesitett törvények' teljes érvénybe rételének sürgetése végett S
moru de ers hangon szólott azon emlékirat, melylyet az országgylés'
elnöke, Pázmáfldtf DieneS a' király eltt felolvasott. A' nemzet fájdalom-

mal szólott ez iratban és mégis bizodalommal fejedelméhez, nem a' panasz' de a' megsértett jogérzet' hangján; nem fenyegetve, de még is a'

meggyzés'

kifejezéseivel;

kább melegség;
lán, ünnepélyes

a'

és

nem

mi fény

megható

szavakban fenj de anynyival inkardoktól volta' képviselk oldaküldöttség' magaviselete, aem<

volt a'

\olt, az a'

volt a'

,
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Midn belépett az

határozott volt nem kevésbé, mint következetes tetteiben.
elfogadási terembe, nem hangzott ajkaina' megszokott „éljen";

midn kijött,

néma volt. A' magyar nem tud hízelegni. A' küldöttségnek, a' ki-nem-elégit válasz miatt, nem voltak többé érzései csak gondolatai. — Septemb.
6-án este, a' democrat — liberal — munkások egyletének tagjai, számos
,

nemzetrök, az István-téren gyülekeztek,

és Borrosch képvisefáklyás-zenét hoztak.
életét és vérét ajánlotta
a' souverain népért.
Septemb. 9-én a' „Geissel" szerkesztségének ablakából egy feketesárga-zászló lengett. Az ingerült nép leszaggatta a'
gylölt szinü zászlót 's az Aulához vitte.
Septemb. 11-én keletkezett
azon krawall, melyly késbb félelmes irányt vett, a' Swoboda-féle magánrészvény-társulat által. Czélja volt ennek, a' kis vagyonuak' pénzszükségén segíteni. Eképen kis illetség részvények adattak volna ki, melylyek a' forgásban, mint készpénz jártak volna a' társulat' részvényesei
közt. Apró viszszafizetések által tartoztak volna aztán az adósok, az ilylyen módon nyert kölcsönzéseket viszszafizetni. A' terv piacatok által tétetett közzé, pártolókra talált; kik, midn a' részvények sehol el nem fogadtattak volna , a' ministerpalota eltt öszszecsoportosulva sürgették a'
belügyministert hogy érvényesítené a' Swoboda-féle részvényeket. Majd
fegyveres er' használatára került a' dolog. A' minister azt felelte hogy
holnap fog feleletet adni.
12-én reggel ismét nagy számmal gyülekeztek a' ministerpalota eltt, 's az utczát lármával töltötték el. A' ministerium értesítést bocsátott ki, azon kijelentéssel, hogy a' Swoboda-féle
részvény-társulat
magánvállalat, melylyet a' ministerium semmi esetre
nem garantirozhat, azonban ki fog nevezni egy bizottmányt , melyly a'
dolgot' megvizsgálja, hogy a' már kiadott részvények miatt a' lakosság ne
károsodjék 's melyly a' társulat' minden további forgatásait beállítsa.
Mind ez
igy szólott az értesítés
csak mérséklet és rend által eszközölhet, a' honnan minden törvényellenes követelés, vagy megtámadás
ellen szigor fog használtatni. Gúnyolódtak és fenyegetdztek most az öszszecsoportosult emberek az értesítés miatt „mindjárt el fog válni
kiáltották
különben mi fogunk szigort használni, pénzünket akarjuk"
A' lárma mindinkább zabolátlanabb lett. Végre berohantak a' minister'
szállására, öszszetörtek ajtót, ablakot. A' tolongás még növekedett. Délfelé riadót vertek, a' kapurök megersittettek, 1 órakor katonaság is érkezett a' városba, és a' zsidópiaczon 's a'Burgban állott fel. Az akadémiai
legio is fegyverbe lépett 's az Aula eltt gylt öszsze. Azonban öszszeütközésre nem került a' dolog.
A' birodalmi gylésen csak következ napon került sznyegre ezen tárgy. 500,000 ft határoztatott a' részvények
által kárvallottak' kármentesítésére azonnal utalványoztatni; 's ezen kívül 2 millió, a' kereset nélküli munkával foglalkozók' felsegélésére megajánltatott. Azonban a' Swoboda-társulat nem hagyott fel követelésével,
látván, hogy a' ministerium enged. Az Aulában is élénkebb ln erre a'
mozgás. Hirlelték: hogy a' nép a' köztársaságot akarja kikiáltani 's a' birodalmi gylést szétugratni. A' város allarmiroztatott. Özédulák nyomattak ilylyen tartalmúak „Bécs polgárai csak a' biztossági választmány'
viszszaállitása menthet meg benneteket." Az ilylyen czédulák kalapok

tanulók,

lnek — ki interpellátioi által tüntette ki magát
Az ünnepelt képvisel megjelent az ablaknál, 's
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mellé dugattak, 's roppant tolongás volt a' czédulák' kapkodása miatt.
Torlasz-hányásról is beszéltek. Több nemzetri század letette tisztjeit, kik
a' mozgalomhoz nem akartak csatlakozni, 'saz akadémiai legio' parancsnoksága alá állottak. 1 és 2 óraközött küldöttség ment a' ministerinmhoz, a' tanulók
polgárok
és nemzetrök által küldetve, 's kívánta a' biztossági választmány' viszszaállitását. A' ministerium viszszautasította a' küldöttséget. Az akadémiai legio erre és a' nemzetrök csapatokban járták
keresztül a' várost, ama' czédulával kalapjaikon, 's magát a' katonaságot
velk tartásra szólitották fel. Azonban a' nemzetrök nagy része a' katonasággal tartott, 's az aula ellen indulóban volt már a' katonaság ágyukkal, kénytelenek voltak a' czédulákat leszaggatni a' kalapokról: 's a' ministeriumot, Goldmark, Füster és más baloldali követek' közbevetése, tarthatta csakviszsza a' katonai er használatától, miután t.i. alaptalan hírnek
állították, hogy a' tanulók az országgylést szándékoznának szétkergetni,
így a' katonaság elbb csak az Aula' irányából, késbb pedig a' városból
is viszszavonatott.
rokonszenvi nyilatkozásokA' következ napok
kal töltettek el a' nemzetrök' részérl az Aula iránt. Elször a' wiedeniek
kezdték, ezt követték a' többi századok. A' munkások' egylete is újra köszön felírásokhoz fogott az Aulához.
Septemb. 18-án ismét érkezett
egy magyar küldöttség Bécsbe, a' birodalmi gyléshez utasítva. A' bécsiek
részvéttel fogadták a' küldöttséget. Már a' gzös' kiköt-helyén tömérdeknép gyülekezett öszsze, melyly a' kiszállókat „élj énével 'egész a' városba kisérte. Azonban a' küldöttségnek elfogadása az országgylésen, heves
vita után megtagadtatott. Daczára ennek 19-én a' magyar küldöttség
nagyszer fáklyás zenével tiszteltetett meg.
Ezen idben folytonos
Sep.
zavargások voltak az utczán a' feketesárga szinek' hordása miatt.
24-én a' democrataegylet, minden más egyleteket az Odeonba hívott meg.
Munkások is voltak nagy számmal. Beszéltek Tausenau, Schíitte: a' monoa' frankfurti jobb oldalról;
pol' megsznésének szükségérl; Dr. Jetiének
Williier tanuló, kit a' munkások' királyának neveztek. Ezen a' napon
Kudlich képviselnek vittek fáklyás-zenét, ki az urberiség' megszüntetése
végett tartott beszédével nyerte meg a' nép' rokonszenvét. Ezen alkalommal beszéltek a' népnek: Goldmark, Brestl, Violand és Borrosrli, világos jelentés szavakkal czélozva népfelkelésre mellynek erejét a' ministerium' gylölt politikájának sulymérlegébe vessék. Ekkor már elterjedt
18-ki eseményeknek is, Lichnotosky hg. é&Auersa' hire a' frankfurti 17
bach meggyilkoltatásáról. A' frankfurtiak' felkelése, mint a' nép akaratának
nemes vonása állitatott el 's a' szomorú esemény a' katonák' erszakos
Septemb. 22 25-én ö felsége egy
fellépésének eredményéül tudatott be.
manifestumot bocsátott ki, a' magyar-horvát felkelést illetleg minden
további zavart megakadályozandó. Azonban a' bécsi denioeraták, ellenére
ezen manifestnek, egy szabad csapat' toborzásával foglalkoztak a' ssékvárosban a' magyarok' számára. Az Aula tetemes részt vett ezen csapat'
alakításában. Több transportok érkeztek ie le Pestre; merész ós elszánt
katonák voltak többnyire. Az akadémiai legio' parancsnokságát ezalatt
Septemb. 2ti-én Schtoarser kilépett a' minisAigner fest vette által.
Ugyanezen hónapban még meg jelent a* birodalmi gylésteriumból.
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Mindazáltal elkomorult hangulat kezszérl nagy örömmel fogadtatott.
dett uralkodni a' városon a' hó vége felé. A' mozgás mindinkább fenyeget
A' magyarok pákozdi és sukorói csatájellemet kezdett magára venni.
ja habzásba hozta a' kedélyeket. Csak az alkalom hiányzott. Ezt is feltalálták azon napon, midn a' német gránátos zászlóalj Magyarországba

—

Itt az események jelentékeny öszszeköttetésben
leinditandó lett volna.
látszanak lenni a' magyar dolgokkal. A' bécsi democraták ugy vélekedtek,
hogy a' ministerium' külügyi politikáját kell paralysálniok ha ügyök (k
tudják mi volt ez) gyzedelmet akarják. Ezért féltékeny vigyázattal követtek minden rendelkezést, mi Magyarországban a' bécsi cabinet' részérl
Nevelte a' szenvedély-zivatart
történt. A' dráma fejldésének indult.
,

hir, hogy a' Pákozd alól viszszavonuló bán Bécsnek tart, ott rendbeOctober 5-én a' bécsi hadügyministertl a'
hozni elször a' dolgokat.
Riehter német gránátos zászlóalj parancsot vett, azonnal Magyarországba
indulni, hogy egyéb Steier- és Morvából érkez sorezredekkel b. Jellachieli bán seregéhez csatlakozzék. 6-án reggel az éjszaki vaspályán kelA' katonaság már a' kaszárnyában
lett volna az elindulásnak történni.
hangosan kijelentette, hogy a' magyar fegyverpajtások ellen nem harczol,
régi barátságos állomását Bécset el nem hagyja, és sem itt sem ott a'
szabadság ellen kezét nem fogja emelni. A' ministerium szükségesnek
találta ennélfogva, nevezett zászlóaljat egy engedelmesebb seregosztály
által a' vaspálya' udvarába kisértetni. Az izgásban lev nép e' hirre tömegekben gyülekezett a' német katonaság' segitségére, nemzetrök, munkások, tanulók lepték el a' vaspálya-udvarát, a' vassinek nagy darabon
félszaggattattak, a' telegraph szétromboltatott es a' nagy dunahid szétdélfelé a' városban és külvárosokban riadó veretett, a' vészhaszedetett
rangok zugtak,'s az egész népség felindulásban volt. A'Táborhidon gyilkoló
öszszeütközés keletkezett, egy részrl a' német gránátos zászlóalj, nemzetnassaui ezred között. Az öszszeütkömás részrl a'
rség, tanulók
zés anynyival véresebb volt, mivel ágyuk is használtattak; a' nassaui ezred
több mint 50 közembert veszített. Braidi tábornok elesett, Frank fogságba jutott. A' téren mintegy 100 halott maradt mindkét részrl több mint
százan megsebesíttettek. A' vérengzés' szinhelyemost elterjedt az éjszaki
vonal és Leopoldvárosbóla' belváros' falai közé is, a' legfenyegetbb constellatiok között; innen is ki akarták a' katonaságot szorítani 's az udvarihaditanács-épületet meg rohanták. Egy része a' viszszanyomott sorkatonaságnak az István-téren és Grabenen kartácstüzben vonult viszsza, 's a'
császári fegyvertárat védelmezte az elrenyomuló nemzetrök, tanulókés munkások ellen. A' fegyverház' ostromlása kés éjig tartott megsznés
nélkül
és sok áldozatba került. Itt esett el hg. Sulkowsky. Ekközben
mintegy esti 5 óra felé a' legvadabb és verengezbb csapatok rohanták
meg a' hadi tanács épületét, botokkal, dorongokkal, lándzsákkal, öszszekutattak minden szobát, minden szegletet, mignem a' szerencsétlen erélyes
hadügy minister gr. Latour kezeik közé került; ruháit letépték, öszszeszaggatták 's a' legembertelenebb módon kivégezték, még ez sem volt
elég, többször akarták, hogy érezze halálát, 's egy lámpaágasra felkötötték.
Ezen iszonyú vérengezés alatt délutáni 5 órakor a' birodalmi gylés
öszszeült. Zajos tanácskozásnak néztek elébe. Hornbostel minister emelt
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szót, szomorúan tett jelentést az eseményekrl. Az országgylés permanensnek nyilatkoztatja magát, magából egy biztossá gi választmányt nevez
ki, referense Schuselka; minden fél órában proclamátiók jelennek meg a'
néphez, 's egyszersmind a' császárhoz felirat küldetik, melylyben egy népszer ministerium' alakitását
melylyben Doblhoff és Hornbostel benn
legyenek, Jellachich bán' letételét 's amnestiát kivannak a' mai eseményekért. Továbbá azon parancsolat adatott ki, hogy sem a' déli sem az
éjszaki vaspálya-vonalon katonaság öszsze ne vonassák; egyszersmind nyilatkozzanak a' képviselk, hogy a' gylést el nem hagyják 's utósó emberig
állanak a' népért.
Az újonnan alakult biztosság nagy cselekvséget
fejtett ki. Scherzert a' nemzetrség' ideigl. fparancsnokságával bízta
meg; tábornok Frankot a' birodalmi gylés' védelme alá helyezte; parlamentaireket küldött a' császári fegyvertárhoz, hogy a' tüzelést megszüntesse; az akad. legio' sürgetésére töltéseket adatott, a' néphez felszólitást

—

—

bocsátott,

minden igyekezetét

hogy

a' rendet helyreálcsászárhoz küldenadresseel. Ezen pontokon kivül elhatározták az úgynevezett CentralComitében, Lajos fherczeg és Sophia fherczeg' aszszony' számzetését
sürgetni az austriai határokról. Olaszországra nézve pedig polgári kormányzást kívántak.
October 7-én a' császári fegyvertárnak ostroma egész éjen át tartott.
Az ágyúk elször a' AVipplinger utczán, majd a' bástyákon állíttattak fel, de
itt is igen keveset lehetett általok eszközölni, az ers falak miatt. Azonközben az utczákon mind két részrl élénken folyt a' tüzelés, míg nem a
küzdtérre békezászlóval, a' birodalmi gylés küldöttsége meg nem érkezett. Ezen utczai harezban a' tanulók különös bátorságot, életmegvetést
fejtettek ki.
Reggeli 8 órakor a' fegyvertárat véd katonaság a birodalmi gylés felhívására az arsenált a' nemzetrség- és akadémiai légiónak forma szerint általadta. A' mint erre félóra múlva a' nemzetrség
az épület belsejébe nyomult, melylybl a' katonaság a' város sánezolatai felé
lev földalatti kapun már kivonult ismét megujultak az ellenségeskedések, melylyeknek ers tüzelés vetett véget. Nagyobb zavart okozott azonban az, hogy az épület lángba borult, 's attól lehete tartani, hogy a' láng
az alsóbb sorokba kap hol puskaport véltek lenni. A' nép mindezzel
keveset gondolva, ragadományért égve. tolongott az épületbe, 'sfegyverkezte fel magát.
A' császár
fels. e' napon, másodszor hagyta oda a'
székvárost, 's ers katonai fedezet alatt a' linczi országúton távozott. Csak
három nap múlva tudták meg, hogy Znavmon keresztül Olmützbe ment.
Mivel a' községi tanács még alig alakult meg, a' ministerium pedig, Wessenberg és Bach ministerek eltnésével, hulladozott: mindenki csak a' birodalmi gylés határozataira figyelt, melyly kezdetben bátorság- éá erélylyel nézett a' viszálylyal szembe' Több rendeletei tett közzémégazon nap.
a birodalom szabadságát a rendel éa az alkotmányos trón és országgylés
sérthetlenségét a' nemzetrség oltalma alá helyheztette. Ezen napon altábornagy gr. Auersperg a' székvárost megszálló sereget Wieden külvárosban, berezeg Schwsrzenberg palotája és a' Belvedere mellett vonta
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11-én Messenhauser vette át a' nemzetrség fparancsnokságát, már 8-án
kapuk és sánczok ers rcsapatokkal láttattak el, az ágyuk kiszegeztettek ugy hogy a' bejárásokat kereszttzbe lehessen venni. Az új községi tanács is munkásabb kezdett lenni
a birodalmi gylés által hatásköréhez képest minden szükséges felhatalmazatokkal láttatván el. A' ministerium Jellachich bánhoz sürgönyt küldött, ki 8-án átlépte az osztrák
határokat. Ebben a' sürgönyben a' ministerium a' birodalmi székvárosnak
a' magyar-horvát háború szinhelyévé tétele ellen ünnepélyesen tiltakozik.
A' birodalmi gylés részérl pedig, ugyanezen napon, a' császárhoz 01mützbe küldöttség neveztetett, a' fejedelmet a' székvárosba viszszahivni.
Kevés nappal ezután másik küldöttség mentOlmützbe, melyly szinte siker
nélkül járt. Erre Hornbostel és Doblhof ministerek beadták lemondásaikat,
Wessenberg és Bach Olmützben voltak. A' birodalmi gylési bizottmány,
melyly b. Jelachich bánhoz, Roth Neusiedelbe küldetett, kérdésére, min
szándékban lépte át a bán az osztrák határt körülbelül következ Írásbeli feleletet nyerte „itteni megjelenésének inditó-okai: az elébemint statushivatalnok és katona elé szabott kötelességek; mint statushivatalnoknak kötelessége, az anarchiát megbüntetni, a' törvényt és rendet helyreállítani; mint katonának
az ágyuk dörgése adta útirányát. A' birodalom egységének épségben tartása a' nemzetiségek egyenjogúsága és a'
császár iránt tanúsítandó hség mellett nyilatkozott. Ilylyen körülmények
között nem volt részérl a' választás nehéz, kinek engedelmeskedjék. Seregei fegyelmet tartanak, a' kívánt élelemszerek nyugtatványoztatnak ; beszállásolást nem kivan, mivel a' szabadban táboroz. Nem ismer sem horvátsem magyar- csak cs. k. seregeket mellyekhez az övé is tartozik és a'
szükség esetében ert ervel torol viszsza." A' dolgok sötétebb szint kezdtekvenni; octob. 10-ike éjszakája igen zajos volt, riadót vertek, vészharangok zúgtak, az ablakok ki voltak világosítva 's az utczákon ide 's tova futostak. Wieclen elvárosban t. i. egy nemzetrségi patrol, a' katonaság
körjáró rcsapatára bukkant 's kölcsönös lövések történtek, 's ezt a' városban megtámadás jeléül vették. Tüstént az István toronyból rakéták eresztettek fel, a' környék és a magyarok figyelmeztetésére, kiket közel gondoltak lenni. Az akadémiai legio segédírodájába több foglyokat hoztak többek közt a' magyar ministerelnökké kinevezett Récsey tábornokot. Brünna'
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500 nemzetr és tanuló érkezett a' bécsiekért harczolni. A' democraták egylete küldöttséget (Tausenau Háfner Frank) nevezett a' községi
tanácshoz, 's beleegyezését kérte: hogy a' magyarokkal közösen, a' katonaságot megtámadják 's a' horvát bánt elzzék. A' községi tanács a' birodalmi gylésre utasította a' küldöttséget. A' császár
fels. elmenetelekor felhívást hagyott viszsza a' jóérzelm (gutgesinnt) bécsieknek melylyben a' császár zászlója körüli gyülekezésre szólítja fel ket. Csakhamar
erre a' szláv képviselk odahagyták a' birodalmi gylést. Octob. 11-én a'
„Prager Zeitungéban adták el viszszalépésök igazolását, kifejezvén egyszersmind azon óhajtásukat, hogy a' birodalmi gylés öszszejö vételét a' monarchiának valamelyly más helyén, szükségesnek tartják. Ok Brünn fvárosra gondoltak
a' császárnak késbbi határozata szerint azonban Krem,

,

,

—

Mivel azonban a' Bécsben maradt képviselk
száma még mindig elég volt arra nézve, (193 tag maradván ott) hogy tör-

sier tüzetett ki e czélból.
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•iivszerü határozatokat

gylés

hozhassanak, ezek elleges óvást tettek

a'

biro-

szakadatlanul ülést tartottak, mig nem a' hó
vége felé, az ágyuk mindinkább közelebb dörgése által szétmenni kényszerültek, határozottan azonban sohasem nyilatkoztak a' magyarokhozi
csatlakozás mellett, 's ezt nekik akkor sokan hibájokul rótták fel. Octob.
12-én Smolka galieziai képvisel választatott a' bir. gylés elnökévé ezen
a napon Borrosch azon inditványt tette: küldenének a' császárhoz felirást,
melylyben felsége az öszszebonyolodott kérdések lehet megoldása végett, Magyarország népeit, egy „népek congressusára" hívná egybe. E'
zavaros napok alatt melylyekben számos csatár-öszszetközések történtek a' bécsi vonalok körül a' községi tanács a' nemzetri fparancsnokság, a' tanulok választmánya, és különösen a' democraták clubbja fejtettek ki legnagyobb munkásságot. A' fparancsnokság több mozgórségicsapatokat alakitott, minden fegyverfogható egyén fegyveres szolgálatra
szólittatott. A'fhadi szállást a' hg. Schwarzenberg kertjében és a' Belvedernél megszállották, a' honnan altábornagy gr. Auersperg tüstént viszszavonult,
a kaszárnyákban maradt fegyvereket és felszerelési eszközöket
hatalmukba keritették, a' csatározások szakadatlanul tartottak a' liniákon.
Gratz, Lintz és más tartományi helyekrl folyvást érkeztek segit csapatok a' bécsiekhez. October 15-én, 19-én, 22-én ülmützbl a' császár több
felhívást intézett a' bécsiekhez, melylyekben a' nép bizodalomra szólitatik
fel a' császár iránt; biztosittatnak minden a' bir. gylés által eddig hozott
határozatok; teljes elismerése és biztositása igértetik az úrbéri viszonyok
megszüntetésének, az ezekérti kárpótlásnak, a' nemzetiségek egyenjogúságának 's t. A' 22-rl szóló nyilatkozvány a' bir. gylést feloszlatja, \> a'
képviselket novemb. 15-én Kremsierbe hívja öszsze. Octob. 16-án MesA
senhauser, a' bécsi nemzetrség fparancsnoka proelamatiöt hirdetett ki,
melylyben Moga a' magyar sergek vezére, Csányi teljhatalmú kormánybiztossal együttmködve, átlépni mondatnak az osztrák határokat. A' fparancsnokság, ezek következtében, szükségesnek találja a' Belveder irányában tábort alakítani. Táborparancsnok altábornok Bem lett.
Octob.
20-án hercz. Windischgrátx Lundenburgból intézte felhívását a' bécsi
néphez, melylyben a' császártól megbizva és minden szükséges felhatalmazással ellátva, számol a' jobbérzehnück szinte és ers hozzáállására]
Ezen proclamatióban Bécs, külvárosaival együtt, ostromállapotba tétel
tik; a' polgári hatóságok a' „katonai hatóság" alá rendeltetnek, és a' megszálló seregek parancsnokának rendeletei ellen cselekvk „rögtönitél bu
róság" elé állíttatni határoztatnak. Erre octob. 22-én a' bir. gylés következ határozatot szerkezteit:
„Miután a' béke és rend helyreállítása ha ugyanaz valósággal veszélyeztetve van, csak rendes alkotmányos hatóságokra tartozik, 's csak I
ezen hatóságok felhívására avatkozhatik be a' fegyveres en>;

dalmi

feloszlása ellen

;

;

,

,

,

,

—

—

,

„Miután a' császár, folyó hó 19-rl kelt nyilatkozványában , minden
nyert szabadságaink, 's különösen a' bir. gylés s/.abad tanácskozásának
csonkitatlan épségbentartását újból biztosított!
„Miután a' bir. gylés és községi tanács többizben ismételt eladása
szerint, a' bécsi jelenlegi forrongás csak a' fenyeget seregek miatt tart:
„A' birodalmi gylés , hercz. WindÚChgrüt* ostromállapot- és rögtön;

—
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fenyeget rendszabályait törvényteleneknek nyilatkoz-

tatja."

„Ezen határozatról Wessenberg minister és tábornagy hercz. Windischgratz futárok által azonnal értesítend."
Welcker és Mosle gylési biztosok Frankfurtból, kiket Olmützbe a' birodalmi- fkormányzó János fherczeg küldött nem kevés reménységet nyújtottak a' bécsieknek , a' békés
kiegyenlítésrl. Ezenben a' székváros az öszszevont seregek által mindinkább körülvétetett. A' környéken fekv helyek megszállattak, 's lefegyvereztettek mig Bécsnek küzdereje folytonos toborzás által növekedett; a'
községi tanács jutalmazásokat, az özvegyeknek, kiknek férjeik szolgálatban maradtak, 200 ftnyi évi járulékot határozott, 's ezenkivül az árvákról is gondoskodást igért. Tömérdek pénzöszszeg vétetett e' napok alatt
igénybe. A' gylölség és elkeseredés legfbb fokát érte el, a' csatározások folyvást tartottak; borzasztó kegyetlenségekrl beszéltek, miket a' katonaság az elfogott nemzetrök- és tanulókon mondatott elkövetni. Nussdorfnál a' katonaság hidat vert , 's Brigittenaut és Lobau szigetet elfoglalta. Ezáltal Bégs alul felül bevolt zárva és minden közlekedéstl elmetszve.

—

,

,

Hercz. Windischgratz Napóleon 1809-ki táborozásainak hasznát vette,
a' nagy katona cernirozási strategicus pontjai, e' napokban, ugyanazon
jelentséggel birtak, mint a' század elején. Ennek következtében az élelemszerek ára a' városban magosra szökkent, a' kilátás mindinkább fenyegetvé kezdett válni; sokan az éhenhalástól is féltek. A' magyar seregek igy a' bécsiekkeli minden öszszeköttetéstl elvágatván tétlenül állottak a' határszéleken 's várták a' bir. gylés általi felszólítást, melyly
ekközben, a' tartományokhoz folyamodott, 's népfelkelésre hivta fel a' polgárokat. A' tartományi nép valóban mutatta is ittott rokonszenvét a' bécsiek iránt, 's próbálkoztak is fegyveres kézzel segítségre sietni, de lehetlen volt a' szuronyok aczélfalain keresztüljutni, melylyek ekkor már 50
60 ezerre szaporodtak. Octob. 23-án tábornagy hercz. Windischgratz Hetzendorfba tette át fhadiszállását. Innen ismét felszólítást intézett a' bécsi néphez. Ebben Bécs
külvárosai és környéke, 48 óra alatt, a' felszólítás vétele után, magok megadását kinyilatkoztatni, fegyvereiket lerakni
'sat. szólittatnak fel. Minden felfegyverzett hadtest, 's az akad. legio feloszlatnak, az aula bezáratik. Az akadémiai legio eljárói és 12 tanuló, kezesekül kivántatnak. Több, a' megszálló seregek fparancsnoka által ezután megnevezend egyén adassék át. Az ostromállapot ideje alatt minden
hirlap felfggesztetik a' Wiener Zeitungot kivévén melyly csak hivatalos
közlésekre szoritkozott; minden a' székvárosban tartózkodó idegenek, névszerint tartoznak kimutatni tartózkodásuk okát az utlevélnélküliek azon,

,

,

,

,

,

nal kiutasítandók.

Minden egyesület

és clubb, az ostromállapot ideje alatt

felfggesztetik és bezáratik. Mindenki ki ezen rendszabályokat szántszándokkal
vagy bujtogatási merénybl áthágja kire a' felkelésbeni
részvétel bebizonyul, vagy kezében fegyverrel fbgatik el, rögtönitél eljárás alá esik. A' városnak 48 órai gondolkozási id hagyatik, különben
a' legveszélyesb rendszabályok fognak foganatba vétetni
hogy a' város
feladásra kényszeritessék. A' mint ezen proclamatio a' birodalmi gylésen
felolvastatott, iszonyú zaj, sziszegés és moraj támadt minden oldalról, a'
leglármásabb vitatkozásnak néztek elébe. Goldmark haza- és népárulónak
,

,

^

,

,
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herczeget, új Dschingis-Chánnak mondta, a' nápolyi királyegybe 'sat.. Borrosch fleg a' kezesek kívánása miatt
kelt ki. Schuselka, hivatkozva a' császár 19-ki és 22-ki nyilatkozványaira,
inditványozta hogy a' herczeg eljárása, nemcsak törvénytelen, de a' népjog- és alkotmányos trón-elleninek mondassék ki a' bír. gylés által" 'sat.
Tehát még mindig ráértek beszélni. A' permanens országgylés küldöttséget nevezett a' császárhoz ketts óvástétellel tábornagy hercz. Windischgráfa eljárása és a' birodalmi gylésnek Kremsierbe áttétele ellen; a' köz-

nevezte

a'

ival hasonlította

t

,

—

melyly különben magát a' bír. gylés határozatainak
egy másik küldöttséget hercz. Windisckgratshiez, a' fegyverszünet meghoszszabbitása végett, a' nélkül, hogy a' feltételek vitatásához
kezdenének. A' felszerelés ezalatt folyt a' városban *s az ellenségeskedések kívül. A' Ferdinand-vizvezet elzáratott, a' gázgép Erdberg külvárosban megrongáltatott 's több körülfekv épület megsiketült az ágyukkali szóváltások miatt. Különösen tüzes csetepaté volt Brigittenanban a'
nussdorfi vonalon; a' gzmalom és hidfnél a' Práterben, hola'közelfckv
házak már égtek. October 25-én ismét proelamatiója jelent meg hercz.
Windischgrátznék, a'melylyben békés kiegyenlítést, a' kívánt biztosítékok
ségi tanács pedig

alávetette

—

,

nélkül, a' folytontartó ellenségeskedések miatt, lehetetlennek állítja 's határozottan megmarad elbbi feltételeinél, kívánja: tábornok Bem-, dr.
Schutte ,m. állodalmi titkár Pulszky- és a' gróf Lat our gyilkosainak kiadatását; a' kincstári és magánépületeket és vagyont a' községi tanács oltalma
alá állítja, a' városban történend károkért és rablásért a' tanácsot felelssé teszi 'sat. A' községi tanács küldöttsége nem látszott ugyan tudni
semmit a' fell, hogy kitl származtak a' proclamatioban felhozott békeajánlatok, sem hogy a' herczeget ki hivta meg seregeivel a' városbai bevonulásra? mégis a' községi tanács, érezve a felelsség terhét, szükségesnek látta
magát falragaszok által nyilvánosan igazolni a' történetekre nézve (26.
Octob.) Tehát ekkor már az öszszetartás szálai gyengülni kezdtek. Ugyan
ezen napon a' tanulók bizottmánya torlaszépitésre hivta fel a' bécsi lakosságot; a' stratégiai tekintetben szükséges helyekre mérnökök küldettek

mindenüvé egyegy bizottmányi tag rendeltetett felügyelés végett. A'
munkás 40 krajezár-,
30 krajezár-, gyermek 10 krajczárral
peng pénzben fizettetett a' torlaszrakásnál. Ez jeladás volt a' valóban
bekövetkez harezra; ez elhatározó pillanatban azonban sokan vonultak
's

n

férfi

viszsza,

többen félelembl

,

kevesen

a'

hajós számításával, ki

a'

bekövet-

kez

zivatar eltt öszszevonja vitorláit. October 27-én Bécs minden vonalán tartott a' tüzelés, a' bécsiek dühösen védték magokat. Legélénkebfolyt a' csata a' Leopoldv árosban, a' Schüttelbad-nál, több körülfekv
épület lángba borult, ezek közt két eziikor-ratl'inerie 's mindkét részrl
sok ember veszteséggel. E' napon ismét felszólítása jeleni meg a' berezegnek a' bécsi néphez , melylyben kinyilatkoztatja, hogy a' határid eltelvén,

ben

,

Inti a' népet hogy az ellenállásbal] részt nevegyen.
mert senki nem fog kiméltetni, ki fegyverrel kezeiben találtatik, hogy a'
kapukat és ablakokat a' lakosok zárva tartsák, hogy a' melyly házból lö
vés történik: az a' katonák martaléka 'sat. Természetes, hogy a' felkelk
rendelete ellenkezkép hangzott. így történt, hogy az utolsók részérl,
több épület mintegy RprÓ Várakká alakíttatott, honnan a' katonaságot eio-*

erszakhoz fog nyúlni.

Bécsi forradalom.

433

tzzel fogadták. October 28-án a' székváros minden vonalán dörgött az
ágyú. Az ágyuk hangjába a' riadó, a' futkozók jajveszéklése 's a' vészharangok zúgása kapott. Szép világos nap volt, melylyet a' puskapor gze,
majd a' gyuladások füstoszlopai takartak idközönként ei. A' legersebb
az uj lánczhidnál; a' Jágerzeilon, a'
a' Ferenczallée-utczában
Sophielánczhid közelében és a' gloggniczi vasutépület egy részében folyt.
A' katonaság a' nussdorfi vonalon kezdte a' megtámadást, az ágyúzás
egyik vonalról a' másikra ment által. A' Bibcrbástyáról hirtelen vonultak
a' felkel csapatok minden vonalra legfenyegetettebbek voltak a' nussdorfi
vonal, és a' leopoldvárosi torlaszok. Blum Hubert a' kis-, Habrofsky , kinek osztálya a' gzmalom oltalmazásában csudákat mivelt, a' nagy nussdorfi vonalon
Vutschel jogász százados a' felkelknél tábornok Bem 's
az akad. legio parancsnoka Aigner védték a' leopoldvárosi oldalt. Platténsteiner, a' ,,Landstrasse" kerületi fnöke, megtartotta, a' meddig csak lehetett, ezen positióját. Bnrian az egyetemi legio második zászlóaljának
parancsnoka, a' matzlemdorfi vonalon állott, hol a' temettl a' vaspályaudvarig ers csata ke'etkezett. Bauer, Aigner parancsnok helyettese Alser elváros, Wahringer-ut és Rossau kerületeket vette védelem alá. Sternau,
Leszinsky Hang, Gritzner Frank, a' küls állomásokat foglaltakéi. Fenneberg vezérsegéd, Enthofer, vezérkari tiszt, a' parancsnok körül állottak. A' csata általános lett. Ezalatt a' bir. gylés, a' községi tanács és a'
tanulók választmánya együtt ült. A' bástyákat nemzetrök lepték el. Az
ágyuk a' „Kahlenberg" és „Augraben"r6l szakadatlanul dörgöttek. A' külvárosokban kik részt nem akartak venni a' küzdelemben, házaikba vonultak az emberek, az utczák tégla és üveg cserepekkel voltak boritva,
mely lyek közé a' hulladozógranátdarabok vegyültek. Délután 4 órakor a'cs.
seregek a' rokkantak házának és az uj vámépületnek a' Glacis-n már birtokában voltak 's a' horvátok kegyetlen elszánással mászták meg a' torlaszokat. Rémít pusztítás- és oroszláni bátorsággal folyt a' csata a' Leopoldvárosban különösen a' stájer vadászok iszonyú mészárlást tettek a'
cs. seregekben
Ludwig és Nassau ezredek igen
a' Schönhals zászlóalj
nagy veszteséget szenvedtek. Déli 11 órától a' külvárosok szakadatlanul
bombáztattak a' cs. seregek által. A' harcz kétségbeesett volt a' katonaság némelyly pontokat többször ostrommal bevett majd ugyanazon pontokból ostrommal kivettetett. A' felkelk részérl több vezet megsebesíttetett, ezek közt Habrofsky a' tanulók bizottmányának elnöke és osztályvezér. A' mindig több több tért foglaló katonaság most a' nagy lánczhidon a' Leopoldváros belsejébe nyomult miután a' felkelk az úgynevezett „csillag torlaszt" is elvesztették, ellenben a' Jágerzeilon dühöngött
az utczai harcz esti 5 óráig. A' roppant ersen készült és magas torlasz,
melylyen egy német és egy magyar zászló lengett daczára a' kartács- és
tüzelés,

,

,

;

;

,

,
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,
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granátdaraboknak melylyek esmódon hullottak makacsul tartotta magát. Itt tábornok Bem állott néhány lengyel uhlanus-, a' democraták
szabad csapata, 's az emiitett stájer vadászoktól körülvéve. Végre is ezen
torlasz, melly harmadfél óráig daczolt a' golyókkal, a' Czernin utcza oldaláról megkerültetve hátulról támadtatotí meg a' katonaság által. Egy
része a' katonaságnak az oldal utczák házaiba vonult, 's az ablakokból ldözte a' torlasz védket. Itt a' legtöbb vér folyt. A' mint az este beállott,
Vj A. hm. Tár. 1. köt.
28
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soregek urai voltak a*legtöbb külvárosnak. A' horvéáókh. Jellachich
Leopoldvárost és futat foglalták el, gr. Auersperg a' Lerchenfelden táborozott, Gumpendorf, Mariahilf, Schottenfeld és Wieden egész
éjen át bombáztatott. Végre a' felkelk kényszerültek a' városba viszszavonulni. A' viszszavonulás rendben történt, az ágyukat a' bástyákra vitték
fel, hol azok mellett a' puskások egész éjen át mint valami kedves leány
mellett virasztottak. Az éjszakát számos égés világította. A' birodalmi
gylés együtt volt ugyan a' három utolsó napokban is, mivel azonban hg.
Windischgratz csak a' községi tanácsot ismerte el, mint végrehajtó hatóságot,
és csak is ezzel bocsátkozott egyezkedésekbe, mindenkinek figyelme csak
a' község határozataira volt függesztve. 'S valóban a' „cives circumspecti,"
bensleg meg voltak gyzdve és elhatározva a' város feladásáról, azonban
jónak látták erre nézve elször a' fparancsnokot megkérdezni. Messenliauser e' czélból haditanácsot tartott, melylyben szótöbbséggel a' város
feladása elhatároztatott. Ennek következtében a' polgárság már késznek is
nyilatkozott a' fegyvert letenni, mig a' kik mindent meg akartak kisérteni,
még egy elhatározó ütközetre gondoltak. A' mozgó rség, akad. legio és
nemzetrség fegyveres csapatai a' bástyákon állíttattak fel, 's bár a' város
sorsa már el volt határozva még is csak kevesen mertek gondolni az átadásra. A' határozottabbak sürgették Messenhauser letételét is, 's helyébe
Fenneberget akarták fparancsnokul. A' zavart nevelte az egyenetlenség.
Ezenben a' város kapui berakattak, roppant torlaszt emeltek a' verestorony kapunál 's körül a' bástyák falain árkok hányattak a' harezolóknak
védfalul. A' bástyák casemátái kórházakká alakíttattak. 29-ike a' harezrai
nagy elkészületekben teltei, golyókat öntöttek, puskaport készítettek 'sat.
30-ik reggelén a' bástyákra felállított nemzetrség és a' Leopold városban
táborozó katonaság közt, egyes lövésekbl, rendes harcz keletkezett, melyJy
a' cs. seregek részérl borzasztó bombázással végzdött. Egyszerre a' városban azon hír kezdett szállongani hogy a' magyarok jnek 's távolból
az ágyúszót világosan meglehete különböztetni. Egy szempillantás alatt
telve volt az Istvántér rózsaszín reménységben lev emberekkel. Az Istvántoronyban fen a' fvezérség és táborkar, melyly tudta már, hogy
Schwechatnál a' magyarok és cs. seregek ütköznek szorongón nézett a'
csata-kifejldés elébe. A' mint az ágyúzás közelebbrl hallatszott: akkint
ntt az enthusiasták türelmetlensége. Egyszerre csak rakéták robogtak fel
egymás után jeléül a' magyarok érkezésének, ezen tzijelek a' legnagyobb
örömrivalgással fogadtattak. Most minden félórában jelentések dobattak
le a' toronyból, a' csata folyásáról. A' városban reményittasságnak adták
át magokat az emberek, sokan örömökben sírtak éa csókolták egymást esza' cs.

alatt a'
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,

,

,

El re, kitörés történt a' Leopoldvárosba hogy az
katonaságot elzzék, a'Jagerzeilban ismét torlaszokat hánytak, 's a' Wieden léi*'' a' katonaságra ersen kezdtek ágyúzni. Azonban az
ágyuk durrogása a' távolban mindinkább elhallgatott. A" magyarok viszszaverettek. Most hg. Windischgrütt újra bombázta a' várost, 'a a' külvárosoksok kárt szenvedtek. A' községi tanács most már egészen elcsüggedve,
megint küldöttséget nevezett a' herezegliez egyezkedés végett. A' OS. föparanosnok feltótlen megadási kivánt, Az átadás foganatba vételekövet-én a' legtöbb fegyver kis olgáltatottj azonban
kezö napra lialasztatott.

telen tulragadtatásukban.
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egyes századok semmit sem akartak tudni a' fegyverletételrl. Még akkor
is, midn a' gyzelmes seregek a' Glacis-n, a' Burg kapuja felé nyomultak,
a' bástyákon álló mozgó rség a' katonaságot lövésekkel fogadta. Ezen új
megszegése a' capitulatiónak okozta, hogy a' város három óráig bombáztatott. A' Burg kapuja öszszelövetett 's a' katonaság rohammal ment a' városba, a' hol már csak elhányt fegyverek hevertek az utczákon. Még az
Istvántéren keletkezett rövid csata egy csapat mozgó rséggel kiket a'
katonaság rakásra ltt. Ezalatt lángba borultak az Augustinustemplom és
udvari könyvtár fedelei a' congrev rakéták által melyly tüzet sok fáradságba került kioltani. Az ablakokból most fehér zászlók lobogtak. A' harczolók szét voltak szórva, kikre a' katonák mintegy vadászatot tartottak.
A' bujkálókra nézve házkutatás rendeltetett. Az aula csak novemb. 1-én
dugta ki a' fehér zászlót 's a' benyomult katonaság csak hlt helyeit találta az elszéledteknek. A' belváros még több napig maradt mintegy hermetice bezárva.
A' következ november hó az ostromállapotra tett intézkedésekkel a'
ministerium újból alakításával altábornagy b. Weldennek székvárosi kormányzóvá lett kinevezésével, a' rögtönitél- és haditörvényszéki ítéletek
végrehajtásával 'sat. telt el. Az elitéltek 's puskapor 's golyóval kivégzettek közt, következ nevezetesebb egyéniségek voltak Blum Róbert frankfurti baloldali küldött nov. 12-én
Messenhauser Wenzel nemzetrségi fparancsnok Fenneberg vezéri segéd nov. 16-án, Jelnek, J5ec/<erjoumalisták nov. 23-án, 'sat.
Sz.
Bécsi akadémia. A' már Leibnicz által megpendített régi terv, hogy
,
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Bécsben austriai tud. akadémia alapitassék, Ferdinánd császár által 1847ben május 14-ikén léptettetek életbe.
Egy évig tartó elmunkálatok után megjelent az alapítási oklevél. Rendeltetése ezen legfelsbb pártfogás alatt álló intézetnek a' tudományt a' kitzött munkálkodási ágakban a' tagok önálló vizsgálatai 's idegen mködések felbátoritása és segélyezése által elmozdítani hasznos ismereteket 's tapasztala-
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tokat

tudós

a'

haladások

új felfedezések

's

szemmeltartása

által biztosítani

's

munkák

ismertetése által terjeszteni, egyszersmind a' kormány
czélait tud. feladatok 's kérdések megfejtésével gyámolitni. Két osztálya
van: egyik a' math. és természettudományok, másik a' történet, nyelv és
régiségtan számára. Czéljai elérése végett, külön osztályokban tudományos értekezésekre, az egész akadémia pedig a' közös ügyek tárgyalására

rendesen 's gyakrabban öszszej 's évenkint egyszer vagy kétszer nyílt
ünnepélyes ülést tart, 'stud. feladatok legsikerültebb megfejtéseit négy külön díjjal jutalmazza munkálkodása eredményeit évkönyveiben 's emlékirataiban rakja le. Van egy gondnoka, ki általa' kormánynyal érintkezik, 's
ki az akadémiai eljárásokért felels. Áll 48 valóságos tagból, mindegyik
osztályban 24-bl, kiknek fele Bécsben lakó. Elnök három évrl három
évre választatik; van továbbá egy alelnöke, 's két titoknoka, kiknek megersítése a' kormánytól függ 's kiknek egyike f titoknok és az öszszes
akadémia ügyeit is kezeli saját osztályán kívül. Áll ezenkívül 24-et meg
nem haladható tiszteleti, 's maga az akadémia által meghatározandó számú
levelez tagokból. Az elnökök 's titoknokok kik a' valóságos tagok közöl
veendk, ügyelni tartoznak a' szabályok pontos megtartására, értesitik a'
28 *
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gondnokot az akad. ügyek menetérl 's meg választatván legfelsbb
megersítés alá terjesztetnek. Az alelnököt három évenkint a gondnok ne\ ezi
ki. Rendes tag helye ürülvén meg, az akadémia három egyént jelöl ki szavazati többséggel, 's ezek közöl nevez új tagot a' kormány. Tiszteleti 's levelez tagok választása az akadémia valóságos tagjainak joga de ezek is
legf. megersítés alá terjesztendk. Költségei fedezésére évenkint 40 ezer
p. forint utalványoztatott a' kincstárból, melylynek hová fordításáról számol; ezenkívül ingyen szállása van egy középületben, 's az álladalmi sajtó
ingyen nyomtat számára. Az elnök fizetése 3,000, az alelnöké 2,500, els
titoknoké 1,500 ft. Az akadémia elnökei, titoknokai 's val. tagjai hivatalos
egyenruhát viselhetnek, 's a' könyvtárok és egyéb tud, intézetek 's gyjtemények használatánál reájok különös tekintet van.
Az akadémia f
gondnokává János fherczeg neveztetett.
Most ezen intézet természe,

,

,

—

—

tesen a' közoktatási ministerium alatt áll 's szabályai lényeges változáTagjai közt legkitnbb nevek: Balbi, Endlicher,
son mennek keresztül.
Ettingshausen, Grillpar&er, Hammer. Hügel, Palacky, Sehaffarik; magyarok közöl
gr. Teleky József, gr. Dessewjfy Emil, Pyrker László néhai
egri érsek, és gróf Kemény J. az erdélyi történettudós.
ez.
Becsületrend (Légion d'honneur). Napóleon teremtménye. A' consul,
kinek nagy homloka kezdé már a' consuli álarezot szétpattantani
nem
tartá elégnek a' szabadelmüséget terrorismussal riasztani viszsza e' felett
a' szolgaiságot jutalmakkai kellé ápolni
a' respublikái egyenlség eszméit
kiirtani, 's a' consult állítni
a' nép elébe,
jó monarchiái szellemben
mint minden becsület és kitüntetés forrását. Ezért teremte a' becsületlégiót, ez új nemességet, melyly épen azért, mert nem vala örökös,
hanem csak a' személynek az úr által kegyelembl nyújtott kitüntetés,
nem birt valódi méltósággal 's önállósággal 's nem anynyíra valódi
polgári erényre buzdító mint szolgálatra kész egyéneket nevel eszköz
lett.
A' becsületrend felállítása kétségkívül igen bölcs sugallata volt
a' monarchiái szellem politikának
a' respublikái formákból monarchiái
formákba viszszatérés eszközlésére. A' franczia forradalom viharai közt
nem anynyíra a' szabadság, mint az egyenlség szeretete vert gyökeret
a' francziák szivében, és szenvedélyesen szeretett bálványa lett a' népnek.
Minthogy szenvedélyt csak szenvedélylyel lehet legyzni, Bonaparte
Napóleon, midn a' forradalom hullámai már olyly magasra emelek hogy
az egyedüli uraság ezéljához magát közelgeni látta,
a' dicsvágyat, 's birvágyat, az álbecsület szemkápráztató piperéit tette az egyenlségi szenvedély ellenébe. Ugyanazon idben, midn az örökös consulsági indítvány
a' nép szavazása alá bocsáttatott, javaslatot terjesztett a' törvényhozó test
elébe „katonai 's polgári érdemekel jutalmazó" becsületrend felállítására,
hogy a' kitüntetés és nyereség reménye által baráti buzgalmát élénkítse,
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megnyerje
holtiglani consullá kíneveztetósét biztosítsa.
's
*s az egyena' közönség nagy része igen kedvetlenül fogadta
lség megsemmisítésére intézett ezen els kisérlel a' törvényhozó testben
's tribunátusban is nagyobb ellenszegülésre talált, mint minden addigi
melyl}
kísérlet a' szabadság ellen. 1" javaslat azon vég-lépcsnek látszott
a' consult korlátlan hatalomra vezeti. Azonban némi
csekélj töbl
csakugyan \<>lt a' törvényhozó testületben, 'a L802. máj. L9-ikén létre

elleneit

Javaslatát

,

,
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honneur, fleg katonai érdemek jutalmazására. A' katonai
természetesen az új rend feje is és azon forrás melylybl egyesekre
kitüntetés 's nyereség áradott. Alatta 7 tagból álló igazg. tanács állíttatott
egyenkint 407 taggal kik közt
fel, 's maga a' rend 16 cohorsra oszlott
7 ftiszt, 20 commandeur, 30 tiszt. Öreg, szolgálatra képtelen tagok
számára kórházak állíttattak a' tagok jövedelme kezdve a' köztagoktól
felfelé a' nagykeresztesekig 125
10,000 frankra határoztatott.
Külsleg

jött a' légion d'

f

lett

,
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ugyan respublikái színezetet viselt az intézet mert tagjai a' felállítás
utáni els idkben az egyenlség
szabadság, köztársaság fentartására
mint Bonaparte teremtméesküdtek
valóban mégis nem egyéb volt
nyeibl álló új nemesség, 's hatalmának oszlopa, melylyhez támaszkodva
1804-ben császárrá lett. Már ugyanazon évben jul. 11-ikén új organisátiót
's nagyobb kiterjedést nyert a' legio, 's ezen szerkezetét, lén} egében, a'
restauratio alatt is megtartá.
Hasonló történt Lajos Fülöp alatt is.
,
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1835-ben

A' rendjel osztogarend elbbi magas
1814-ben a' rend tagjainak
jelentségét elveszte, 's gúny tárgya lett.
öszszes száma még csak 21,629-re ment
e' szám 1831. kezdetéig már
42,894-re, 's Lajos Fülöp alatt 183-ig már 50,000-en felül hágott, kik
közt 96 nagykeresztes, 219 ftiszt, 805 commandeur, 's 4549 tiszt.
Azonban, a' katonákat kivéve, a' kinevezések 1814-tl fogva csak tisztea'

legio budgetje 2,671,000 frankra ment.

tásával utóbbi

idben

igen pazarul bántak

,

mi

—

által a'

;

's fizetéssel nem voltak öszszekötve, úgy hogy 1835-ben
Y.
csak mintegy 26,000 tag húzott fizetést.
Beély (elbb „Briedl") Fidél sz. Benedek rendebeli áld. pap, a' nevelés-, oklevél- és széptan prof., a' frauendorfi kertmvel társaság 's a' m.akad.
lev. tagja, szül. Szék.- Fehérvárott 1807. jul. 5. polgári szülktl. Gymnasiumi tanulmányait szülvárosában a' czistercziek alatt, a' philosophiát
Gyrött, a' theologiát Pannonhalmán végzé, hol, áldozó pappá szenteltetvén, fél évig egyházi szónok volt. 1833
34-ben beutazá Alsó-Ausztriát,
és Styriát. írói pályára 1835-ben lépett Guzmics bakonybéli apát lelkes
buzdítására. Azolta egyike a' magyar irodalom legszorgalmasabb, buzgóbb
mvelinek, melylyet jeles, fleg aesthetikai 's nevelési tárgyú elmemveivel
gyarapítani máig meg nem sznt. Számos kisebb, nagyobb, eredeti 's fordított vegyes tárgyú értekezés és egyéb czikk jelent meg tollából a'
Regél, Athenaeum, Világ, Életképek, Tudománytár, Religio és Nev. folyóiratokban; továbbá az Egyházi Tárban, melylynek Guzmics halála eltt pár
hónappal 's annak utána huzamosb ideig szerkesztje volt. Készülben
van nála „Guzmics Isidor részint megjelent, részint kiadatlan munkáinak
öt
hat kötetben, Toldy Ferenczczel egyesülten, kiadása.
F. S.
Beér (Jakab, Meyer) közönségesen „Meyerbeer" név alatt ismeretes,
a' szép mvészetek akadémiájának tagja Berlinben, a' becsületrend vitéze,
's külföldi tagja a' franczia Institutnak is
1842. óta a' berlini színház 's
udvari opera
zeneigazgatója, az ugyanitt meghalt héber bankár B.
fia, sz. 1794-ben. Els tanítói valának Lauska a' zongorán, 's Zelter a'
zeneszerzésben további tanulmányait Darmstadtban folytatá. Legelször,
mint zongoramvész lépett föl, még pedig igen fényes sikerrel ugy hogy
hat éves korában már hangversenyekben csodáltatott, kilenczéves korában
a' legjelesb zongorajátszók egyikének tartatott, 's 17 évvel Darmstadtban

letbeliek voltak,
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udvari karmesterré neveztetett. De
„Goti
adta magát. Legelször irá

nem

sokára egészen

a"

zeneszerzésre

und die Natúr?' eantateját, késbb
„Jephta" szomorú dalmüvét, melyly a' müncheni színpadon épen olyly
kevés tetszést aratott, mint „Die beiden Khaiifen" ezimü eomicus dalmüve
Stuttgartban és Bécsben. Mindkét mvön iskolai feszesség 's erszakolás
látszik. Ez egy idre elijeszté az uj zeneszerzt, ki elfeledé, hogy Mozart
\s más nagy mesterek sem arattak zsenge müveikkel egyszerre dicsséget.
Akkor Rossini uralkodott mint istenitett mester a' hangászat világában.
Ot követte Meyerbeer is. mintán Olaszországba ment,'s uj olasz modorban
több dalmüvet irt egymásután különböz olaszhoni színpadok számára,
nevezetesen „Romiida e Constanta" (1818.), „Semiramide riconosciuta"
(1819.), „Emma di Resburgo" (1820.), „Margeritha d' Anjou" (1822.),
„Esnie di Granada" (1823.) és „Crosciato" (1825.), melylyek többé
kevésbbé gyakran adattak, azonban az utolsót kivévén, minden különös
:

,

hatás nélkül. Egy sem tarthatta magát a' színpadon sokáig 's B-nek el
kellett ismerni, hogy a' kedvez tért még nem találta el. Hoszszabb
hallgatás után 1833-ban ismét föllépett „Ördög Róbert" czimü dalmüvével,
melylynek szövege Scribétül 's fényes szinpadi kiállítása mindent magában
foglalt
a' mi csak egy dalmnek hatást szerezhet , 's melyly általános
elragadtatással fogadtatott. E' müve után legnagyobb zeneszerznek
kiáltatott ki, jóllehet ez ellen többen felszólamlottak. Ezt követték 1836.
a' „Hugenották" melyly utóbbi operát Liszt nagyobb becsünek tart, mint
Ördög Robertet „Das Fehllager in Schlesien" ünnepélyi dalm, melylyet
a' berlini új operaház megnyitására irt
Berlinen kivül máshol nem adatott,
's a' nyilvános lapok nem igen dicséretes emlitést tettek felle. Legújabban
Próféta czimü dalmüve hozta mozgásba a' zenevilágot különösen Bécsben
maga személyesen tanította be. Most Meyerbeer a' német
is, hol azt
zeneszerzk közt legünnepeltebb , 's hire betölté a' világot. Ujabb
szerzeményei, mikben az olasz zenét a' némettel egyesíti, megjárták
Amerikát is. Jean Paul szerint roppant terepélyes fa , melylynek gyökere
II. Beér
német földön van, de gazdag lombjai átnyúlnak Olaszországba.
(Mihály) a' zeneszerz testvére, szül. Berlinben 1800. meghalt martius
22. 1833. Szülinek gazdagsága kitn nevelésben részelteté 's a' tudósok,
színészek 's müvészekkeli társalkodás íolébreszté benne a' költi hajlamot.
Munkái „Klytemnestra" és „Párna" szomorujátékok (1823.) „Sti uensee"
szom.ját. (1827.) minden munkája között legjelesebb. Legutolsó müve
volt „Schwert und Hand" szomorújáték. Se/ienk Edrard barátja adta ki
munkáit, 's élet- és szellemrajzát a' nagy reményeket gerjesztett, de
korán elhalt költnek, ki még egy pár vígjátékot, 's lyrai és hskölteményeket és beszélyeket is irt.
Nemes, jótékony, kedélyed niber volt,
III. Beér Vilmos, Meyerbeer második
lelkesült minden szép és jó iránt.
testvére, kitn selenograph (holdvizsgáló V Leíró) és dús bankár Berlinben,
szül. u. o. febr. 4. 1797. Eleinte katonai szolgálatot tett a' porosz-német
szabadsági háborúban, késbb szünóráit mathesisre 's csillagászatra
*8
Madlcrvcl
szentelé. Berlin melletti villájában csillagdát építtetett
együtt kiadta „Physische Beobac/itungc/i dcs Mars in der Erdnúhe"
(1830.) munkáját, 's azon részvét által lelkesítve melylyre e/eu munka
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tára adták magokat. A' régibb holdvizsgálók állitmányait új vizsgálat alá
vetették, 's a' leggondosabb kémleldéseket tették, melylyek által igazolták

mit Galilai Meyer Schröter , Lohrmann Gruthuisen
Az igen nagy tetszéssel fogadott ,, Mappa
Selenographica" (Berlin 1836.) czimü munkához
melylyet a' franczia
akadémia a' Laland-féle díjjal koszorúzott 's melylyért a' dán király a'
porosz király által már elbb kereskedelmi tanácsnokká nevezett Beér
Vilmost a' Danebrog-renddel tiszteié meg, a' két szerz együtt még a'
következ igen jeles munkát adta : „Der Mond nach seinen kosmischen
und individuellen Verhaltnissen, oder allgemeine vergleichende Selenographie" (2. köt. Berlin 1837. 4.) Tudományos érdemei mellett közjó
iránti élénk részvéte is dicsértetik
's a' berlini keresked világnak egyik
legkitnbb '3 legbefolyásosb tagja.
B.
Békebiróság* (Friedensgericht, Schiedmanns-institut, a' németeknél;
Juges depaix, Justices of the peace, a' francziák 's angoloknál). A' perek
nem egyéb mit szükséges rósz. Mulhatlanúl szükségesek a' társas életi
rend helyrehozására, mint testi bajok elhárítására némi keser gyógyszerek; sok pénzbe 's idbe kerülnek, olylykor többe, mint a' perlekedés
tárgya ér gyakran egésségbe lelki nyugalomba, 's ezeknél is szentebb
javak, erény- és függetlenségbe. Ki nem látta már a' perlekedés szomorú
következményeit, ha figyelmesen 's emberszeretleg tekintett körül az életben? hánynak nem ültetett a' perlekedés éget tövist keblébe? hány család,
rokon, st község egyetértését tette semmivé! fleg hazánkban, a' perlekedés hoszszas, tekervényes tömkelegszer szerkezete, 's az ügyvédség
rendezetlensége mellett!
Egyebütt is, hol a' törvénykezési eljárás jobb
állapotban volt, mint hazánkban, megvalának a' perek természetébl átalánosan származó elkerülhetlen károk 's nehézségek. Mert még a' legjobb
törvények mellett is gyakran kellé vitáknak keletkezni azok magyarázata
felett, a' birák ellenkezleg ítéltek 's a' felek kebelében szálka és a' törvények és azok kiszolgaltától ellen bizalmatlanság és tiszteletlenség maradt
fenn, 's a' birák és ügyvédek fejére ezer érdemlett 's nem érdemlett átok
szállt. Anynyival inkább régi hazai rendszerünk mellett, hol a' kiváltságos rendek fonák elsbbségei, egyebek jogkörét igazságtalanul korlátozó
szabaditékai, idlopó kifogások, bírói parancsok, perorvoslatok, 's a' rendezetlen, furfangos ügyvédség huzavonái az állapotot szenvedhetlenné
tevék. Ezért majd minden mveltebb nép szükségesnek látáolyly módokról gondoskodni, melylyek által az erkölcsi, politikai 's gazdasági tekintetben egyiránt kártékony perek lehetleg kevesbíttessenek, 's békés kiegyezés által szüntettessenekmeg, 's a' felek, lemondván a'perutonía/á/i nyerhetend bizonytalan nagyobb haszonról vagy kedvezbb Ítéletrl, a' viszszálkodás tárgyának olyly békés elintézésében egyezzenek meg melyly,
ha ki nem elégiti is teljesen egész követeléseiket, a' hoszszas és költséges
pörnél mégis hasznosabbnak látszik. Az egyszer elkorban mindenütt
látunk ilyly békéltet biróságokat a' papok, 's családatyák személyében,
kik a' czivódásokat idvesztés 's formaságok nélkül elintézik.Ujabban pedig
minden polgárosult országban, hol az igazságszolgáltatás rendszere kijavíttatott, találunk ilylynem intézeteket
különböz alakban 's hatáskörrel,
de egyazon szent czélra munkálva 's ezek, a' békebiróságok.
Itt azon-
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megkülönböztetcndk az egymástól lényegesen különböz béke-

biráh Angol

FrtfAcziaországban.
a' Constituante állit á fel a' békebiróságokat, 'a azon
idben még többet 'a üdvesbet vártak ezen intézettl mint a' menynyi
való érdeme. Akkor még hitték ölyly törvények lehetségét, inelylyek nem
csak tökéletes bölcsek, hanem egyszersmind tökéletesen egyszerek, általánosan érthetk 's az alkalmazásban minden kétségen felüliek. Thouret, ki
az e' tárgybani törvényjavaslatot a' Constituante elébe terjesztette, eféléket beszélt: ,, minden becsületes ember lehet békebiró, kinek csak egy kis
tapasztalása 'a ismerete van. A' békebiróságot meg kell szabaditni az elsö-v
tétit formáktól. Egyszer szerzdési 's kisebb érték tárgyakban jobban
ítélhet a' falusi ember, ki a' peres tárgyat helyben megvizsgálja, 's mindennapi tapasztalásában biztosabb szabályokat talál az Ítélésre, mint a'
törvényszékek a' tormák 'a törvények ismeretében. Ez által a' földmivelés
jobban lög tiszteltetni, a' falusi lakás jobban kerestetni *s a' t. Egy másik
szónok pedig, mint a' Moniteur akkori számaiban olvasható, még szebbeket álmodott. ., Képzeljetek'' úgymond „egy birát, ki polgártársaiért él; a'
kiskorúak, 'a távollevk gondoskodása különös tárgyai, atya gyermekei
körében! egy szót szól, 's a' jogtalanság jóvá tétetik, viszálkodások elenyésznek, panaszok megsznnek nines többé per folytonos, szakadatlan
gondoskodása mindenkinek boldogságot biztosit!
ez a' békebiró" 'sa't.
Azonban e' roppant várakozások, e' fényes remények nem teljesedtek;
természetesen, mert túlcaigázottak voltak, 's a' békebiróságoktól, minden
nagy hasznaik mellett sem kell lehetetlent örök béke paradicsomát, 's
patriarchális boldogságot várni. Ezenkívül a' békebiroságokat felállító
1790. aug. 24-iki törvény eredeti szelleme már az 1791 mart. 6-iki, és
sept. 1 6-iki, 's még inkább a' késbbi, nevezetesen az 1837-diki törvények által egészen meg változtattatott, 'a a' békebirák népbirákból a' kormány helybeli tisztviselivé lettek.
A' franczia békebiróság, melylynek
hivatalos megyéje cantonnak neveztetik, áll egy békebiróból (6
800
fraknyi fizetéssel) két fizetéstelen helyettes birából (suppléans) kik a'
rendes bírót , ennek gátoltatása esetében pótolják , egy vagy több
törvényszéki
irnok (greffier) 's szolgából (huissier). A' békebirák
elbb, a' canton legalább 25 éves, egy évig a' cantonban lakó 's 3 napszám
érték adót fizet polgárai által kijelölt két canditátus közöl a' király által
neveztettek, 's a' választhatóságra nem kívántatott egyéb tulajdon, mint
30 éves kor, és 10 franknyí census. Most a' respublicában a' békebiró
természetesen a' canton öszszes népe által választatik.
A' franczia békebirák hivatása négyféle, mint t. i. 1) békéltet hivatalé. 2) mint valóságos
törvényszéké; 3) mint törvényszéki rendrségi hatóságé végre 4) mint
önkéntestörvényhatóságé. 1) Mint békéltet h it itt a l elébe kell hozni minden panaszos tárgyat, igen kevés kivétellel, melylyrendea bírósági fóruma
elébe nem tartozik, hogy a' feleket még a' per megkezdése eltt ügyekéizék kibékéltetni, A' franczia törvényhozás fényes eredményeket várt ezen
békéltetési kísérlettl, de jelenleg az czéltalan formasággá vált. A.' békéltetési kísérlet ugyanis következleg történik: minden pert kezdeni akaró
egyén, vagyis jöv felperesnek meg kell a' békéltet.) hivatal (bureau de
conciliation) eltt jelenni ellenfelével együtt; ki, ha jó uántából megjelen'a
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akarna, a' huissier által megidéztetik. Megjelenhet maga szemévagy felhatalmazottja által, ki rendesen a' félnek ügyvéde 's nevében kijelenti, hogy békélni nem akar. A' meg nem jelent idézett fél csak
úgy léphet rendes per útára, ha 10 franknyi birság lefizetésérl nyugtatványt mutat el. Megjelenni tehát senki sem kéntelen, a' ki 10 frankot tud
mint vámsorompó, hol azon
fizetni. A' békéltetési hivatal nem egyéb
engedelemért, hogy valaki az igazság útjára léphessen, ellegesen némi úti
ni

nem

lyesen,

,

pénzt kell fizetni. Frey Lajos jeles könyve szerint a' franczia törvénykezésrl (Mannheim, 1842) egy egész departamentben, melyly 31 cantonból
áll, egy évben csak 800 egyesség, 'sa'31 canton közöl egyben egyetlenegy
sem jöttlétre; 17 olylybékebiró volt, ki csak 5 lOegyességet eszközlött.
E' sovány eredmény kétségkül a' békebiróságokat rendez törvények
tökéletlenségének tulajdonítható f részben, merthogy ügyes eljárás mellett csakugyan sok esetben lehet pert elzleg kiegyenlíteni, bizonyitja azon
tapasztalás, hogy Francziaországban a' nótáriusok eltt még több egyesség köttetik, mint az ezt hivatalosaneszközl békebirák eltt. De a' franczia
békebirák nagy részint ügyetlen egyének; személyes tulajdonaik és a' törvény által reájok mint békéltetkre bízott szolgálatok közt feltn aránytalanság van: mert a' törvény, melyly bennök, mint birákhan csak a' legegyszerbb 's csekélyebb kérdések elintézésére tesz föl kell képességet,
mint békéltetket, felhatalmazza, hogy minden, bármiryly magas törvényszék elébe tartozó 's fogalmukat túl haladótárgyhoz szólhassanak; végre;
békéltet szerepük nem is fér öszsze egyéb attribútumaikkal p o. törvényszékirendrségi teendikkel, pedig a' békéltet szónak csak úgy lehet
hatása, ha békés és baráti ajkakról jön, és azon száj, melyly néhány perez
eltt talán házkutatást, 's elfogatási parancsolt nem lehet sikeres békeapostol. Hogy lehetne a' panaszos félnek bizalma azon békéltethez, kit a'
törvény maga képtelennek bélyegez a' peralatti tárgy felett bíróilag itélni,
egy órával késbb talán
's ki egy órával elbb rendri büntetést dörgött
elfogatni rendeli a' panaszost, hivatalának másik attribútumánál fogva ?
2) tekintve a' franczia békebiróságot, mint törvényszéket, e' tekintetben kétféle, u. m. polgári és büntet hatósággal bir. Mint polgári biró, ítél
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részint els, részint

els

és utolsó folyamodásilag, az az

:

felebbvitellel

's

nélkül, és ugyan, tekintettel bizonyos meghatározott öszszegre, minden
ingó dolgotisztán személyes panaszokban, melylyek 100 fr. értékig
kat tárgyaznak, nevezetesen pedig 50 fr. értékig els és utolsó folyamoe'

men

dásilag az az felebbvitel nélkül azon felül pedig csak els folyamodásilag, tehát felebbvitellel;
nem tekintve pedig az öszszeget, melyly a'
per tárgyát teszi, a' békebiró hatásköréhez tartozik, minden panaszos ügy
a' mezei 's kerti kártételeket, aratást , határsértéseket, 's bitorlásokat illetleg melylyek a' panasztétel eltt egy év alatt követtettek el, és általában
minden birtokper (actions possessoires) továbbá a' bérbeadók 's bérbevevk közti peres kérdések a' bérházak- vagy jószágokon teend javítások (reparations locatives) 's kármentesítések iránt ; a' gazdák 's cselédek
közti viszonyokat illet perek, végre szóbeli és tettleges injuriák, ha a'
megsértett büntet per útjára nem akar lepni , 's némelyly vámügyek. E'
felett a' békebirósági hatóság anynyira kiterjeszthet , hogy a' felek, ha
nekik úgy tetszik, minden egyéb, a' rendes törvényszékek elébe tartozó
;

:

—

,

;
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ügyben

általuk szabadon

választott békebiró elébe folyamodhatnak,
nélkül, és pedig ez önkéntes alávetésnek helye van
a' panaszlott lakhelyére vagy a' panaszbeli tárgy fekvésére tekintet nélkül. A' békebirák, mint polgári els bíróságok, Ítéletei, a' menynyiben
felebbezhetok, az els folyamodása törvényszékekhez (tribunaux de la premiere instanee) és pedig 3 hónap alatt vitetnek felébb , 's innét nem
tovább.
Mint büntet biró vagy inkább: egyszer rendri biró (tribunal de simple police) magához vesz a' békebiró egy helybeli rendrtisztet, ki íi ministere public szerepét viszi, az az: a' rendri kihágások üldözése 's a büntet keresetrl gondoskodik. Ezen egyszerit rendri bíróságok
rendszerint egy kamrából (tanácsból) állanak, 's csak nagyobb városokban bírnak 2, Parisban 3 kamrával, hol a' helybeli békebirák három hónaponkint változó sorban viszik a' rendri biráskodást. A' bébeblró, mint
egyszer rendri biró, olyly rendri kihágások (contreventions de simple
police) felett itél, melylyek legfelebb 15 napi börtön büntetéssel sújtatnak,
5 frankig felebbvitel nélkül, ezen túlmen pénzbírságot 's börtön-büntetést rendel ítélet esetében pedig felebbvitellel a' fenyít rendrségi törvényszékhez (trib. de police correctionelle). A' fr. békebirák büntet hatósága részint kizárólagos, részint közös vagy együtties, a' mint t. i. bizonyos tárgyak felett vagy csak
kizárólag Ítélnek, vagy pedig a' községi
polgármesterrel akkint concurrálnak, hogy a' felek a' kett közt választhatnak tetszésük szerint. 3) Bírnak törvényszéki rendrségi (police judiciaire) hatósággal, a' menynyiben
is segédszemélyzetül adatnak a' közügyészek mellé a' büntettek 's kihágások kinyomozására, a' próbák öszszeszedésére 's a' t. E' szerepében a' fr. békebiró felléphet mint csupán
feladó , vagy vizsgáló biró ez utóbbi kötelessége akkor fordul el. ha
valaki tetten kapatott; ilyly esetben birói jegyzkönyvet készit, a' tényt
megállapítja, tanukat hallgat ki házkutatást 's elfogást is rendel,
mind
ezt, sokágú elfoglaltatásai mellett, természetesen igen hanyagul 's tökélletlenül. Ide tartozó sajátlagos attribútumai még a' fr. békebiráknak bizonyos esetekben polgári Ítéletek végrehajtását eszközölni, 'sfranczia polgárok törvényellenes letartóztatása esetében ezeket szabadon bocsátani 's
illetségüknek átadni. 4) Mint önkéntes törvényhatóság gyakorlói, bizonyos
halálesetekben
pecsételnek, 's törik fel a* pecsétet, elnökségük alatt
tartatnak a' családülések, elttük történnek az emancipatiók (szülei vagy
gyámi hatalom alul) fiúsítások, természetes gyermekek elismerése 'a némelly
végrendeletek 's a' t. Ez a' franczia békebiróság.
A' franczia békcbirósági intézettl eredetére, szerkezetére 's teendire
nézve tetemesen különbözik az angol békebiróság. Eredetileg, az ököljog
's erszak korában
békeörökiil (eonservatores paris) állíttattak tél, de
igen kevés sikerrel; 1275-ben jöttek létre nagy hatósággal felruházott
rendkívüli büntet bizottmányok, melylyek késbben, miután a' közrend
alapjai némileg megszilárdultak, újra felfüggesztettek 's rendes büntet
is,

felebbvitellel

vagy
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bíróságoknak engedtek helyet. Ama' rendkívüli büntet bizottmányokból
fejlett ki a' békebirák most is fenálló si intézete Angliában, L 35 l-ben,
melylynek eredete 's czélja nem más volt, mint az anarchiát, az általános
Angliábátorléthiányt
a' hbéres nemesség túlhalahnát megszntetni
ban mindenki lehet békebiró, a' ki bizonyos, a' törvény által kiszabott tel,
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tételeket betölthet tehát kinek kinek szabad akaratától függ békebiróvá
lenni, 's a' királytól erre csak megbizatik, (the Commission oft the peace),
melyly megbizás nem egyéb, mint a' törvény végrehajtása. Ugyanis Ang;

lia

minden grófságában van egy béke-bizottmány

melylynek neve

,

:

a

király békéjének bizottmánya ; ezen bizottmányba minden teljeskorú. 's
becsületes polgár felvétetheti magát, kinek 100 font évi tiszta jövedelme
van fekv birtokából vagy legalább 10 éves haszonbérébl avagy 300
fontnyi más jövedelme. Ha felvétetni kivan, jelenti kivánságát a' grófság
lord-lieutenantjának (fispányának), 's ezáltal a' lord-cancellárnak (ország
fbirájának) a' ki, miután igényeit megvizsgálta, megbizási beigtatási
oklevelet ad ki számára, melylynek erejénél fogva beirathatja magát a'
grófsági békebirák sorába. Sokan meerelégesznek ezen megbizási kitün,

nélkül, hogy hivataloskodni akarnának a kik pedig valóban
akarnak, külön oklevelet kérnek, melylyben már egyenesen
grófsági békebiróvá (justice of the peace) vannak nevezve. A' békebizottmányba felveend polgárok száma éppen úgy nincs meghatározva,
békebiráké. Van öszszesen Angliában mintegy 3000 békemint a'
az ország 12 fbírája békebirói hatóbiró. Legfbb békebiró a' király
sággal van felruházva egész országra nézve egy-egy grófságban rendesen van 100
300, kiknek hatósága egész grófságra ki terjed. Az angol
békebirák ingyen viszik hivatalukat, 's illetségeiket Írnokaiknak hagyják.
A' london-vidéki rendrség új szerkezése alkalmával azonban (1819-tl
kezdve) ott már fizetéses békebirák állittattak fel kiknek évdija 100
gvinee.
Angliában hát a' békeb.iróságra nem kell egyéb, mint jó hír
név 's vagyonosság; azonban, ki e' kettvel bir, még nem bír tehetséggel
's ismeretekkel, és ezért az angol békebirák sok gúnynak vannak kitéve.
Ez angol intézet azonban (1. angol törvénykezés) igen józan alapon nyugmert anynyi belátással csakugyan bir minden a' mondott tulajdoszik
nokkal felruházott angol polgár hogy a' személyt és vagyont fenyeget
veszélyeket megismerje 's elhárítni igyekezzék, 's a' köz rend 's bátorlét háborgatásainak erélyesen ellenökbe lépjen; pedig ebben áll az angol békebiró legfbb attribútuma. Helyesen mondja tehát Blackstone , hogy a' bátorsági rendrség a' világ egy országában sem olyly jó, 's egyszersmind
olyly olcsó, mint Angliában.
Az angol békebiró teendi igen bonyoltak;
fvonások azonban hivatalos körébl, hogy 1) közigazgatási tisztvisel
a' mitl a' fr. békebiró távol van, 's mint illyen gondoskodik az iparügyosztogat), a' grófsági közrl, (nevezetesen bormérési engedelmet is
vagyon kezelésérl, a' szegényügyrl, felügyel a' jótékony 's egyéb köz
intézetekre börtönökre, nyomdákra, közerkölcsiségre, kezeli a' mezei 's
erdei rendrséget 's a' t. 2) törvényszéki rendrtiszt , 's mint ilylyen felügyel a' köz békére 's nyugalomra (király békéjére) 's teljesiti mind azt,
a' mit Francziaországban 's egyebütt a' vizsgáló biró. 3) polgári biró, az
úgy nevezett bagatell-ügyekben, néhány font st. értékig. 4) büntet biró
a' fenyít és egyszer rendrségi 's azon bnügyekben, melylyek nem fbenjárók. Az assisek (esküttszékek) elébe csak a' legterhesb bnök, mint:
gyilkosság, gyújtás, erszak, vannak utasítva. Az angol békebirák, a'
fenforgó tárgyak természete szerint, majd egyedül, majd legalább két
békebirából álló kis ülésekben (petty sessions) majd nagy ülésekben (gene-
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Ez utóbbiakra a' grófság minden
megjelenni; megjelenhet mind valamenynyi, ha úgy tetszik. A' kis ülések 14 naponkint a' kisebb városokban,
a' nagyok évnegyedenkint egyszer a' grófság fvárosában tartatnak.
Egyedül 's birótársaik segédhatása nélkül Ítélnek a' békebirák egysz-m'í
rendrségi 's polgári ügyekben, 's eautio-letételek iránt. Kis ülésekben több
(legalább 2) békebiró együtt, a' nagy ülésrei felébb vitel fentartásával itél
az úr és cselédei, a' gazda 's legényei és inasai, a' szegények 's azok gyámtisztjei, az atyák 's természetes gyermekeik, és a' községek egymás közti
's ismét szegényeikkeli perei felett. Nagyülésekben végre Ítélnek felébbvitel útján a' kis ülésekbl felebbezett minden tárgy-, 'sa' juryvel együtt,
a' grófság minden fenyit-rendrségi, st könynyebb büntényiügye felett
is.
Ez az angol békebiróság.
Lássuk már a' kett közti különbségeket. Az angol békebiróság eredetet említem már a' franczia hasonnev intézet eredete 's czélja egészen
különböz attól. Itt saját hatóságot akartak felállítani, melyly a'felek elleges kibékéltetése által a' pereket megelzze, 's azok számát kevesbittse
s a' bírói hatalom aristocratiáját és a'procureurök viszszaéléseit megtörje.
Ezen különböz czélhoz képpest a' szerkezet is különbözképpen ütött ki.
Angliában érdek teremti a' békebirát a' kinek félthet vagyona van, az,
törvény szerint, éppen annál fogva békebiró. A' törvény alapja azon okoskodás, hogy: vagyonos emberek szeretik a' békét, rendet, nyugalmat,
hogy vagyonukat kényelmesen élvezhessék, "s ezért élénken érdekeltetnek
azon egyének üldözése- 's büntetésében, kik a' közrendet 's nyugalmat
megháborítják. A" közérdek e' pontban öszszeolvad magán-érdekükkel.
Francziaországban nemesebb, költibb, de igen gyakorlatiatlan, medd alapon nyugodott a' békebirói intézet miként az eredetileg kigondoltatott
itt az 1780 's 1790-iki törvények szerint erény és értelmesség a' békebiró
ezimei; azonban ezeket nem lehetvén census alá vetni, mint a' vagyont, a'
siker, még a' szabad népválasztás mellett sem vala elérhet; késbben
ral <iuarter-scssions) végzik dolgaikat.

békebirája hivatalos, 's 10

— éOszokott

—

—

;

:

—

pedig a' nemoe czélu, patriarchális szellem intézet egészen mássá lett,
mint felébb elmondok.
Az angol békebirák tehát csak azért neveztetnek így, mert a' közbékét fentartani segit közigazgatási 's biró- tisztviselk, de senkit sem békéltetnek azon értelemben, mint a' békebiróságokat
a' czikk elején értelmeztük. A' practicus angolok nem sokat tartanak az

—

ilylyen szép álmokról.

Azonban, ha

—

békebiróságok jól alakíttatnak, ha olylyas hibák, melylyeket a' franczia rendszer leírásában említettünk, elkerültetnek, kétség
kívül igen hasznos és becses intézetei lehetnek a' jóra törekv emberid >gnek.
Bizonyítják ezt a' poroszországi, 's dániai nagy siker békebiróságok,
noha köztük lényeges szerkezeti különbség létezik, mert Poroszországban
egyes személyek a' békebirák, Dániában pedig több személybl álló békéltet biztosságok vannak. Rumpf szerint (Ressort und Organismua B&mrotl.
preussisch. Staatsbehörden, Berlin L837) Poroszországban, hol L826 olta
áll fenn a' ,,Schiedsnut/tncr-/nst/tt/l-- egy év alatl 13,000 pernek lett
ezen intézet által, 's Erfurtban csupán 2 békebiró, Hadetich ós Saklnder
polgárok, 447 pert intéztek el 1836-ban. Starke törvényszéki ftatistikája
szerint pedig Poroszország QSZBZG8 provinciáiban
1h>1 ezen intézet lenn
a'

—

\

,

—
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áll, u. m. Preussen, Pommern, Slézia, Brandenburg és Sachsenben 214,400
tárgy közöl 176,680 lön kiegyenlítve, 's magában Preussen tartományban
3
a' bejelentett öszszes ügyeknek
/4 -ed része, a' békebirák által. Hasonló
eredmény mutatkozik a' porosz példát követett szász herczegségekben.
Rheinbaiernben nyomtatott hivatalos tudósítás szerint 183 5/G -ban 2000
tárgy közöl mintegy 900 végeztetett el békésen. Dániában pedig, Puchfa
(Civilist. Archiv) szerint évenkint közel 27,000 per kerülvén a' békéltet
biztosságok elébe, ezek közöl több mint 18,000 's igy kétharmad résznyinél
több intéztetett el általuk, 's a' t. Kitetszik ezen adatokból a' jól rendezett
békebiróságok üdvös hatása. Milyly tetemes költség- 's idkímélés! és e'
felett milyly haszna a' közerkölcsiségnek, milyly befolyás a' polgárok politikai nevelésére A' békebirák könynyen feltalálhatósága, bizalmat nyer,
egyénisége, 's a' költség csekélysége természetesen vonja hozzájuk a'
,

!

— 'S

Belgiumban Hollandban, Pannában, Rómában,
cantonokban is virágzik e' jótékony intézet.
Hazánkban békebiróságok nem léteztek; a' törvényszéki birák meg-

pereseket.

Toscanában,

ezért

,

és a' schweiezi

kísértették olylykor az egyeztetést,

st

az úrszéki eljárásban

a'

békéltetési

de ez egészen különböz dolog attól, a'
mit itt dicsérve emiitettünk. A' törvényszéki birák igen kevés sikerrel
mködhettek e' részben, mert e' két kötelesség közt t. i. a' pert törvényszékileg folytatni 's elitélni és békéltetésben eszköz lenni, éles ellentét van.
A' törvényszéki bírónak elhatározott véleményének kell lenni arról kié a'
perl felek közöl, szoros törvény szerint az igazság, 's e' tudalmát, mint
békéltet sem vétkezheti le, és mégis a' feleknek egyezést tanácsol azon
kinek részén, meggyzdése szerint, tisztán áll az
félnek rövidségével
igazság, 's félretételével azon elszeretetnek, melylyel minden törvén
a' törvényes formák iránt viseltetik.
tudó természetesen
E' fölött
nálunk azon nevetséges szokás volt a' birák által megkísértett egyeztetésekre nézve éppen a' legfontosb perekben, hogy a' dolog természetes rendének felforgatásával nem a' perek kezdetén, hanem akkor történtek barátságos egyeztetések, midn a' perl felek már sokat veszdtek, költekeztek, 'a egy ember életen át czivakodva, a' legfbb törvényszék elébe
hurczolkodtak. E' hiány ellen szót emelt az irodalom, 's a' közelebbi seo-itmidn a' közbejött gyökeres változások Maség el nem maradt volna
gyarországnak új alakot adtak 's Deák Ferencz és társai kezébl a' rendezés hatalmát kiragadták.
A' birodalmi igazságügyi minister, a' jeles
és tudós Schmerling Antal tanár által kidolgozott 's már-már életbeléptetett ideiglenes törvényszéki szerkezetben a' 10-ik §-us igyszóll: ,, minden,
községrenddel ellátott helységben megengedtetik a' lakosoknak, hogy olyly
panaszaikat, melylyek értéke 12 p. ftot túl nem halad, a' helybeli elöljáró
elébe vihessék. Ez utóbbi a' panasz felett, békebirói minségben, befejezleg határoz 's Ítéletétl további felebbvitelnek helye nincs. De a' felperesnek, érintett panaszára nézve, szabadságában áll, a' helybeli elöljáró mellztével, egyenesen járási biróhoz (Bezirksrichter) fordulni." Ezen kivételes rendelet méltányossági tekintetbl igtattatott a' szerkezetbe, hoo-y
t.i. azon községek érdeke kiméltessék, melylyek az 1836: 20 szerint csekélyebb szóbeli perekben 12 ft. erejéig Ítélhettek, 's melylyek különben, az
a' törvényszék helyét 's ezzel együtt a'
új törvényszékek felállításánál
kísérlet

mindenkor megtörtént
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helyben birt igazság-szolgáltatás élvezetét elvesztették volna. Hogy ezen
különben hasznos intézkedés nem olylyan békebirói intézet, minnek üdvös eredményeit p. o. a' porosz Schiedsmanni intézetnél látjuk, a' fenebb'.ekböl világos, bír azonban azon intézetnek ama' megbecsülhetlen attribútumával, hogy a' szegény földnépe otthon, 's igy költség és fáradság
nélkül talál apró ügyeire bizalmas birót, mikint azt ekkorig is talált, azon
lényeges különbséggel, hogy e' helybeli bírónak ítélete ezentúl nem felebbezhet, mint ekkorig, 's így e' részben lényegesen békebirósági jellem. Formaszerinti békebiróságok felállítása is szóban van. T. L.
Béke eongress. Ezen philantropiai egyesületnek ezélja a' nemzeteket
meggyzni arról, hogy az általa nos béke, egyedüli biztositéka a' polgári
társaság materialis és erkölcsi érdekei lehet legtökéletesebb elérésének,
épen ugy mint maga a' polgári társaság egyedüli biztositéka az ember
tehát hogy az állodalmak népjogi
anyagi és szellemi kifejldésének
(internationalis) viszonyaira nézve, mindazon nemzeteknek, melylyek
physikai és értelmi nagyságukat tekintve az emberiségnek mintegy élén
állanak, parancsoló kötelességük a' nemzetek, mint az emberiség tagjai
közt, egy olylyan jogállapotnak helyreállítása mint ez, az álladalom
vagy más szóval, ezélja a'
polgárok közt már létezik
tagjai a'
hogy az álladalmakat épen ugy lehet,
népeket felvilágosítani arról
eszmék- törvény- és kiegyenlítések által
külviszonvaikat illetleg
kormányozni mint a' polgárok magánviszonyaikat tekintve törvény
által kormányoztatnak. Ez egyesület e' szerint, az embernek nyers vad
természetét egészen kizárja intézkedései a' culturára vannak számítva.
Az erszakra semmit sem épít. Szemei eltt csak a' távol czél lebeg a'
fejldés mostani stádiumán egészen túl teszi magát, tehát az eszközöket
mellzvén azon napszámos munkát és
is ama czél távolában keresi
kéz eltt fekv eszközöket, melylyeket átugrani nem lehet, de a' melyhogy fel nem használtatván, a' küzd
kell venni
lyeket naponkint
halmaz nehézségeket át lehet repülni,
ellen ne forduljanak. Szárnyakkal
de a' folyó, mely ly partjai közt halad, épen mert elre megy, áttöri az
Egy ilylyen rövid közre szorított munkában,
elébe rakott gátakat.
nem tehetvén czélommá, e' tárgy tüzetes bírálatát, de az eszme ellen
(melylyszép, és nemes) nem is levén kifogásom annak gyakorlati oldalára
kell tennem néhány rövid megjegyzést.
A' nyugalom ellentéte a' mozgásnak, küzdésnek, versenynek 'sat.
A' béke (internationalis tekintetben) a' háborúnak ellentéte a' béke
a' nyugalomnak, a' háború a' küzdésnek felel meg. Ebbl a' következik,
hogy sem a' béke sem a' háború fogalmához nincsen kötve a' jog fogalma,
a' jog
mert a' béke és háború, csupán az ember akarata kihatásának
ezen kihatás egyenlségének felel meg a' mibl a' következik hogy a'
egyezkedésnek pedig csak olylyan két
jogállapot egyezkedési állapot

—

:

,

,

,

;

,

:

,

:

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

mbe

,

,

—

,

:

;

,

—
:

;

;

de ugyanezen állítás semmit nem bi/mivit
háború jogszersége- vagy jogszertlensége ellen mert epén ugy van
jogszertlen háború, mint jogszertlen béke. E' szerint általánowgban,
ott nincs valódi jogállapot
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:
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sem

mondani

hogy

a' háború tényleges ellenszegülés volna az
miután a' történetben számtalan olylyan hadakozásokat mutathatunk fel, melylyeknek czélja az értelem uralkodásának
tehát a' háborút épen ugy lehet igazolni mint a'
helyreállítása volt
békét, és ellenkezleg. A' természetben sem kirekeszt nyugalom, sem
kirekeszt mozgás nincs st gyakran épen ott hol mi
p. o. a' csillagrendszerben
a' nyugalmat keressük
a' leggyorsabb és legsebesebb
mozgás van, ugy hogy, inkább lehetne a' természetet örök mozgásúnak,
mint csak pillanatnyi nyugalmunak is mondani kivévén ha valakinek
épen kedve van Mózes hetedik napján mulatni mint valami képnek
tetsz vonásain. A' természetben egység, öszhangzás van, tehát élet
mindenütt mozgás mindenütt látszó megállapodás az organismusokban,
nyugalom a' bevégzett alakokra nézve ;
de nem azok teremtésében
vagy más szóval a' természetben csak anynyiban van nyugvás a' menynyiben a' természetnek története van, vagyis, a' menynyiben a' természetben alakodások, uj és ujabb combinatiok, formatiok vannak különben
nem lehetne igazolni az alakok feloszlását, vagy a' halált séma' szellemet
az örök élett, vagy az alakok és anyag lényegének, az serknek uj

azt

lehet
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értelem uralkodása ellen
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viszonyok-

hogy az ember

,

életbe

uj

kelését,

'sat.

Ebbl

a'

következik,

sem lehet tökéletesebb alakját
képzelni, ama harmonisticus egységnél, mivel az ember majma a' természetnek nem a' természet az embernek. Egy ilylyen öszhangzást azonban
érintkezési viszonyainak

,

azok közt lehet gondolni
kik erejöknek tökéletes öntudatára
mondhatnám szelíd állapotra nézve,
jutottak. Tehát egy ilylyen békés
kitisztult, erejét érz öntudat kívántatik, e' tekintetben az élet becse
megsznik ama magosabb erk becse eltt. 'S ha most meggondoljuk az
emberek közt uralkodó ostobaságot rósz akaratot elítéleteket egész
rültek-házát szenvedélyeiknek, 's azon következetességet, állandóságot
melylyel az ember ezen elítélemelyly mégis az sernek typusa
teihez ragaszkodik lehetlen be nem látni
hogy épen ezen körülmények
miatt, seregenként kell többször áldozatul vinni az életet, épen azon
elvek és eszmék miatt, melylyek ama sz-elidebb
úgynevezett jogállapotnak egyetlen biztositékai mert ha mi egy pillanatra is kételkedünk
a'
egy olylyan magas árért az életet oda dobni, ebbl a' következik
félelem
hogy
gyávaság, iszonyon kivül (a' mi ismét gyengeség)
a' létez állapot nagyobb becscsel fog bírni minden lehet jobb állapotnál,
's a' fentartás lesz, a' fejldés helyett czélunk; engedelmével azon gastromaniában szenved uraknak
az
kiknek minden eszméérti lángolás
emberiség nymphomaniájának látszik. Az ember alaptehetségei ugyanazok
ma, a' mik Ádám vagy Mózes idejében voltak, csupán azon viszonyok
változtak, melylyek közt az ember ezen tehetségeit gyakorolja; e' tehetségek ennél fogva, csak módosítást szenvedtek, nem sarkukból fordultak ki,
szint 's alakot nyertek, nem szinöket hagyták meg, mint valami rósz festés posztó a' napon; öszszemunkálásuk által új tehetségeket vettek fel
magokba, tehát nem kevesedtek, de szaporodtak, nem nemökben, de fajukra
nézve engedelmével legyen mondva ismét azoknak kik a' civilisatióban
valami rongyos ócska köntöst látnak melylyet egyik század megfoltoz,
a' másik a' zsibárusnak ad el, 'stb. tehát az ernek (ininden tehetségek
csak
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együtt) igénybevétele, épen ugy az emberi munkásság factoraihoz , és
természetéhez tartozik, mint p. az értelemnek (egyes tehetség) igénybe
vétele
ha t. i. akaratában vagy akarata kivitelében az ember, egy
másiknak ereje által (a' physicairól van szó) támadtatik meg, vagy
akadályoztalak. A' fejldés által csak emez akarat szenvedett módosítást,
a' különbség tehát az, hogy az ember ma, csak anynyiban nem akar ugy,
mint régen, a' menynyiben ma mást akar. Az egészszcl anynyit akarok
mondani, hogy a' háború, magában véve nem erkölcstelen, hanem ha
immedicabile
erkölcstelen czélokért foly ; nem csak , de szükséges
vulnusense recidendum
tehát el nem kerülhet, épen azért, nem értelemvagy jobban mondva az
elleni. Az érzésnek lehet ellene kifogása
érzelékenységnek
de a' képzeldés nem bizonyit a' valóság ellen.
Egy ember a' ki igazán el van telve valami eszmével tehát igazán lángol,
van a' szó) meg is bir ezen
igazán akar igazán szeret (nem épen
eszméjeért halni 's vannak körülmények, hogy ezt kell tennie ; hiszen
az ilylyen halál különben is nem egyéb, mint az életet egy pillanat alatt
áldozni fel valami kedves tárgyért, melylyet ugyanazért, több pillanatok
bármit
alatt áldoztunk volna fel. E' szerint az emberiség fejldése
mondjanak is a' kislelküek
nem a' háborúk által vettetik viszsza, st
többször ezek által mozdíttatik el ; gyakran a' méreg is orvosság és
mert bár az emberiség eddio-i törtéo-vakran az orvosság is méreone tét tekintve a' had látszik is normális állapotnak , vagy szabálynak,
még sem lehet tagadni hogy a'
a' béke pedig e' szabály megtörésének
mai emberiség, sokkal elbb áll miveltségben , nem a' középkorinál, (ez
nem volna nagy mesterség), de a' régi világ mivelt népeinél. Tehát az
eszmékben, az erkölcsökben van a' dolog bibéje, a' menynyiben ma másban
kezdik keresni a' nagyságot, a' dicsséget, 'stb. Az is igaz hogy a' háborúk
magok ritkulni látszanak nem olylyan véresek ma mint régen ; de ez
nem bizonyit a' hadnak ellene, csak anynyit mutat, hogy ma több türelme
vagy hogy a' törvénynyeli
van, vagy az uralkodónak vagy a' népnek
kormányzás kezd talán szabály lenni az erszakkali kormányzás pedig
szabálytalanság. Magok a' békekötések más szellemben történnek ma,
mint a' római hóditások korában de hát ezért, meg fog minden háború
sznni ? vagy csak a' zászlók, és politikai vitorlák változnak ? hiszen
minden békekötés örök idkre köttetett eddig is a' hatalmasságok közt,
csak a'
mint a' szerelmesek örökre esküdnek hséget egymásnak
török volt olylyan szinte hogy mindig év-számra kötött békét.
*S 02
örök békekötések csakugyan hasonlítottak is a' szerelmesek hségéhez,
t. i. az ,, örökké és még egy nap"-ból csak az egy napot tartották meg.
Vagy a' dolgok általános fejldése, a' szabadság- elvek, haladási eszmék.
a' népek érintkezése, ipar és kereskedelmi conjuncturák , ellcnállhatlaniil
ragadnának ama czél felé ? Valóban ezt kellene az embernek hinni ha az
örök béke, a' népjog legmagasabb ideája nem volna, 'a ha nem tudnék,
hogy a' népeknek más tribnnálja nincsen a' hadnál. A' honnan a' háborút,
mi pedig
isten Ítéletének (Gottesurtheil) mondják
a' nemzetek közt
;
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menykövet hívjuk
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Vagy egyszer

a'

hadfolytatások

egészen labdajátékokká válnak ? ugy hogy a' háborúk, karflciapái nélkül,
csupán a' seregosztályok tacticai mozdulata által végeztetnek be' \ag\
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Imre királyhoz hasonlóan,

a' hadvezérek egy pálczácskával fognak menni
az ellenséges seregek közé 's foglyul viszik azok vezérét ? vagy épen az
egyszeri marschallhoz hasonlóan ki tábornagyi botját eldobta mivel az
ellenséges sereg élén hozzá nem méltó ellen állott levett kalappal, bókok
közt, azt bátorkodnak a' népek egymástól kérdeni: ki fog örülni a'
,

,

,

,

hogy els lhessen ? De ha ezen complimentek közt el
szunynyadni hoszszabb idre a' harczok vad szelleme lehetséges
marad-e az ágyuk száját ilylyen vékony töltésekkel végképen betömni ?
vagy épen bikaviadalok döntik el a' népek sorsát ?
vagy a' politikai
egyensúly eszméje vet valamit a' latba ?
vagy csakugyan egyszer a'
Brennus kardját is oda kell vetni, csupán, hogy meg ne rozsdásodjék?
Az örök béke sohasem fog kötelez, tényleges rendszabályok müve lenni,
vagy más szóval az állodalmak külviszonyait soha kizárólag diplomatikai utón elintézni nem lehet azért mig állodalmak léteznek az egyetlen
eszköz az örökbékére a' háború. A' küzdés az ember életéhez tartozik.
Erejének és tehetségeinek mindenoldalú kifejtése az emberiség czélja, és
valóságos rendeltetése. A' had
tett, és a' legmagasabb erkifejtés
bátorság, er, vitézség,
vannak az emberben tehetségek
nagyság
melylyek csak a' hadban f( jlenek ki mint a' halál által bontakozik ki a'
nem követné a'
lélek a' testbl. Ha a' háború természet-elleni volna
gyzt a' dicsség. Nagy hadjáratok után, mintegy rugékonyságot nyer
melylyek nélkül a'
a' mvészet és tudomány
az ipar és kereskedés
lelkeket mintegy chinai apathia szállotta volna meg az ember megsiketült érzékeit csak az ágyuk dörgése rázhatja fel. Nem czélom, a" Mars
apotheosisát irni, sem az erszakot az értelem fölé állítani
csupán
anynyit akartam mondani, hogy az embernek nemesebb vagyonai vannak
a' puszta életnél 's a' ki szép és nemes eszméért nem képes áldozni az
életet
pedig épen ugy kelhetnek jogérzetbl fegyverre a' népek mint
eddig tekintély és önz czélok miatt fegyverbe keltek — az a' léteit becsüli
mindenek felett még azt sem mert a' valódi ember feláldozza életét,
épen azért, hogy legyen. Ki az emberi természetet ismeri, csak anynyit
állithat bizonyossággal hogy az emberi ismeret minden ágaiban szembetünleg észrevehet haladás változtatni fogja a' hadakozás irányát,
czélját, és menetét. Talán a' hóditási, beavatkozási, foglalási kísérletek
megsznnek talán a' tekintély helyét egészen a' jogérzet foglalja el ? de
mindez nem jön magától,
a' tudomány nem játék, nem dilettánsok
kezébe vagy ha tetszik fejébe való
az embernek meg kell pecsételni
tanait életével, mint a' megváltónak.
Az ember azt hinné, hogy IV. Henrik, Napóleon vagy épen Kant,
valóban a' hideg bíráló ész utján jöttek az örök béke eszméjére, ha nem
tudná hogy az els álmodott az utósó az álomtól félt a' középsnek
pedig inkább Nagy Sándor forgott fejében az általános monarchiával,
mint az emberiség szabadsága és jóléte, tehát önérzetét emelte a' közérzet
fölébe. Ma a' merész gonoszság azt hiszi, hogy mindent zabolátlanul
tehet hogy a' dolgoknak nincsen mértéke
hogy ki van a' világ szeme
szerencsének
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csak a'
titokban történjék ; hogy az embernek elég a'
hogy az a'
nemes és szép érzete által csupán csak felmelegítve lenni
szellem vagy micsoda
olylyan
bolond agyába nem fér
mert az
szúrva,

—

Uj k. Ism. Tár.

I. köt.
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a'
természetnek egy ilylyen rabló-kizsákmányolása ellen
fegyver az egyedüli eszköz 's ama merész gonosz viszsza tb<>ijjedni nem a' fegyvertl, de ördögi meggyzdésétl, melyly felett a'
Damoeles kardja függ.
A' mi a' békecongresst illeti, az els béketársulat 1815. Neu-Yorkban
alakult, igen kevesek által alapítva, 's csakhamar követökre talált a'
szövetséges státusok többi részeiben, különösen a* Quákerek közt, kiknek
tana ezen társulatok törekvésével olyly sokban egyezik. Hasonló ösztönbl
alakult egy ilylyen egylet Londonban 1816. nagyrészt szinte Quakerekbl állva. Hirtelen terjedtek most ezen társulatok Anglia-, Scotia- és
Amerikában. Egymással Bszszeköttetésbe léptek, ujságlapokat alapítottak,
számtalan különböz nyelvekre átíbrditott iratokat adtak ki, 's gyülekezéseket tartottak. Névszerint a' londoni béketársulat, a' világ minden
részével levelezésbejött, és dr! Bowring, ki egy ideig a' társulat tollvivje
volt, a' külviszonyokat illetleg, átutazta Európa fvárosait. Miután gr.
Cellon 1830. Genfben szinte egy béketársulatot alapított, és a' leghatalmasabb fejdelmekkel levelezésbe jött melyly mint mondják az akkori
diplomatiára nem volt minden befolyás nélkül
hirtelen támadtak
Belgiumban is ezen társulatok melyly társulatok els nagygylése 1843.
Londonban volt. A' második nagygylés 1848. volt Brüsselben, melyly
daczára az akkori körülményeknek
általános figyelmet gerjesztett
és a' 3-ik nagygylés helyéül 1849-ik évre Parist tzte ki. A' franczia
kormány, azon feltétel alatt adott engedelmet a' gylés megnyitására,
hogy a' háromnapi tanácskozások az elmélet körét át nem hágják, és
hogy minden politikai viszonyokat illetetten hagynak. Programmjában
ezen gylés is elismerte hogy a' háborúnak kiküszöbölése az emberek
megelz javulása nélkül, lehetetlen azért határozataiban, különösen a'
nevelés és felvilágosodás gyökeres eszközeire utalt. 'S az egyik nevelési
eszköz véleményem szerint a' háború; mert ott mindig a' fegyvernek van
helye hol a' hajlamok megnyeréséhez többé semmi remény nincsen. A'
gylés elnöke Hugó Victor tiszteletbeli elnöke Marié Dominique August
párisi érsek; alelnökök
Francziaország részérl, cath. lelkész Deguerry,
protest. lelkész Coquerel
mint egyházi szónok 's az alkotmányozó és
most a' törvényhozó testnek tagja ismeretes
Anglia részérl Cobden
és Hundley ;
az amerikai szövetséges statusok részérl Durty, Belgiuméról Vischers a' 1848-ki brüsseli gylés elnöke; Németországéról:
dr. Carové Heidelbergából. A' gylés aug '21. 1849. nyilt meg, és tartott
23. és 24-én.
Az elnök megnyitó beszédébl ide igtatok néhány helyet:
„Váljon az örök béke gyakorlati eszme ? elérhet czél ? A' positiv
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szellemek, a' politikusok azt mondják nem én azt mondom, igen az
örök béke nemcsak elérhet, de elkerülhetetlen ozélja az emberi fejldésnek. Az istennek törvénye, melylytl a' világ törvénye nem különbözhet a' béke. A' mi ezeltt 400 evvel gunvnyal fogadtatott volna ai
ma valóság. így fognak Európa népei is egymással barátságos viszonyba
lépni, kik történeti egyéniségöket nem adják ugyan fel, de minden háború
köztök épen olyly Lehetetlen lesz, mint most p. o. lehetetlen Normáiul és
Bretagne közt, Lotharingia S Burgund közt. Egy a' népek általános
szavazat jogából kifolyó tanács, az les* Európára nézve, a mi notl a'
:
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a' birod.
a' törvényhozó gylés Francziaországra
gylés Németországra nézve. Eljön az az id, midn az álgyuk felett igy
fognak felkiáltani az emberek a' museumokban hogy volt ez lehetséges ?
Ez az id nincsen olylyan távol mint a' legtöbben hiszik mi gyors
idszakban élünk, olyly idszakban, melyly századok munkáját egy év alatt
végzé be. Hogy ezen idt siettessük, az üdvnek ezen napját, mit kell

parliament Angliára

,

,

!

,

,

;

tennünk francziák (tehát a' nemzeti büszkeség van elöl) angolok , németek,
oroszok, slávok (tehát egy sütésbl kétszer), európaiak, amerikaiak? Szeressük egymást (teszszük). Hogy az isten ezt akarja mutatják az emberi
szellem számtalan felfedezései melylyek mind békére vezetnek mutatja az
,

,

!

,

;

embernek mindinkább teljesed uralkodása a' természet felett mutatja
a' népek kölcsönös közeledése egymáshoz (egészen
a' távolság eltnése
Aztán
kezdete a' békének".
és a' közeledés
a'
puska hegyéig)
felszámlálja szóló, menynyi költségébe kerültek a' népeknek 32 év alatt
az állandó seregek tartása és háborúk 's mit lehetett volna ezen roppant
költséggel elérni, 's igyekezett megmutatni, hogy épen a' fegyveres
békék okai a' forradalmaknak. Beszédét ezen szavakkal zárta be
;

,

—

:

;

,

:

forradalmak kora kezd lejárni, 's ezzel kezddik a' békés javitások
korszaka. Mától fogva a' politikának, a' nagyszer politikának czélja a'
nemzetiségeket felvilágosítani a' népek történeti egységét helyreállítani,
's ezen egységet a' béke által a' civilisatioval kiengesztelni, a' háború
helyére választó bíróságot tenni 's az igazságnak hagyni fenn az utósó
az ó Európában az els
szót melylyet eddig az erszak beszélt. Anglia
szabadok vagytok
lépést tette 's példája által a' népeknek azt mondta
Francziaország a' második lépést tette 's kiáltott a' népeknek felség
vagytok. Tegyük mi most a' harmadik lépést és kiáltsuk közösen „testvérek
A' gylés második napján a' tanácskozás tárgya az állandó
vagytok !"
seregek egyszerrei és egyszámu lefegyverzése volt. Coquerel Francziaországot szólitotta fel, hogy e' tekintetben példával menjen ell, mint
a' melyly els hozta be az állandó seregeket. Beszédében a' többek közt
azt állitotta hogy „csak a' hamis és rósz lehetetlen". Emil de Girardin,
a' hatalmas tollú publicista, az állandó seregek történetét adta el.
Inditványa oda ment ki minden európai állodalmak állandó seregeiket,
's Francziaország tegye a' kezd
a' népesség V2 százalékára szállítsák le
lépést. A' katonaállitás toborzás utján történjék (egalité). A' harmadik
napon egy német szónok fájlalva emiitette hogy az ott lev számos
zászlók közt a' német zászló nem látható. Hiában kiáltották neki, ,,hogy
,,a'
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nem érezte hogy a' szél lengetné vagy hogy
az él német zászló"
légbe beszél. Érdekes Daguerry e' napon mondott beszéde ,,az általános
mond
nem uj hirdették ezt már az angol, amerikai
béke eszméje
és franczia parliamentekben , ma betölti ezen termet gyzedelmes (hát a'
béke is hódító) fényével. Ne feledjük el türelmetlenségünkben, hogy az
!

a'

—

,

,

—

,

az isten els szolgái közül való. Mi vetünk, mások fognak aratni. Ne
feledjük el , hogy a' kereszténység czélja az emberiség, 'sat." Mindenki
láthatja, hol hibitanak ezen beszédek. Megemlítend, hogy Deguerry
tisztelend ur, beszéde közben, egy írásbeli jegyzéket kapott, azon
emlékeztetéssel
hogy aug. 24-ke évnapja a' párisi vérmenyegznek.
A' szónok kinyilatkoztatta hogy ezen emlékezéstl elforditja szemeit.

id
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Hugó Vidor pedig ugy

szólott
,,Igcn
igaz, 277 évvel ezeltt, ugyanezen Parisban, hol most gyülekezünk, harang zúdult meg, melyly
a' cátholikusokat fegyverre szólította. A' protestánsok almaikban rohantattak meg és gyilkoltattak j gyalázatos bün, melylynek véghezvitelére vallási
:

,

polgári és politikai gylölség szövetkezett. És ma, ugyanazon napon,
ugyanazon városban, hivta egybe isten ama gylölség elemeit és parancsolja nekik, hogy szerelembe térjenek át. Az isten elveszi ama nap

üdvtelen jelentését. A' hol vér folyt volt, sugárt lövell oda, 'stb. Ki tagadhatja még a' haladást ? Ki a' haladást tagadja istentelen mert az a'
gondviselést tagadja gondviselés és a' haladás egy a' haladás emberi
nyelven
nevezése az örök istennek".
Ezzel a' gylés befejeztetett.
Bár sikerét láthatnék a' szép szavaknak!
S*.
Békés vármegye fekszik Magyarországnak hajdani tiszántúli, az uj felosztás szerint a' nagyváradi katonai, és szegedi polgári kerületben, éjszakról a' Nagykunság, egy kis részben Szabolcs, továbbá Bihar, melyly ti a'
Sárrét választja el
keletrl Bihar és Arad, délrl Arad, Csanád, Csongrád; nyugotról Csongrád, N. Kunság és Heves vármegyéktl kerítve.
Kiterjedése 65 406/ négyszög mfd. Hegyei nincsenek, mert az egész mer
rónaság, melylyet csak nélvi néha szakitnak félbe holmi kézzel hányt halmok. Folyóvizei a' hármas u. m. Fekete, Fejér, és Sebes-Körös, Berettyó
's
ezeken kivül vannak a' szeghalomi, vészti, ládányi határban több
fokok, melylyeken a' Sebes-Körös széljelágazik, továbbá a' Biirtgösd, a' békési, Káka fok a' szarvasi, Dán fok a' békési, Mirha és Dánosa a' gyomai
határban melylyekben tavaszkor hóolvadással 's a' Körös vizei kiöntése
alkalmával szokott viz lenni; egyébkor kiszáradnak. Végre említést érdemel azon csatorna melylyet a' csabaiak a' Fejér-Körösbl városuk alá
vezettek. Mind ezen folyók csekély esésük miatt lassan folynak 's hóolvadáskor környékeiket elöntik a' honnan a' megye éjszakkeleti részeit nagy
kiterjedés mocsárok és nádas tavak lepik el. Éghajlata mérsékleti ugyan,
de néha nyárban a' meleg, télen a' hideg kiállhatlan az erszakos szelek
és zivatarok gyakoriak. Levegje a' mocsárok körül nem igen egészséges.
Használható földje 647537 hold, melylybl 238964 hold szántóföld, 131122
h. kaszáló, 8387 h. szl, 2525 h. kert, 40213 h. erd és füzes, 226326
hold legel. Földe minsége porhanyós fekete agyag, igen sok televénynyel gazdagitva az éjszaki 'a keleti részen feltorlasztott korhany és iszapföld. A' szikes helyek is meglehets térséget foglalnak el. Ataljában Békés Magyarországnak leggazdagabb vármegyéje, 's termékenységben vele
csak Csanád és Torontál vetekedhetnek. Tiszta búzát mindenütt igen jót
\s legtöbbet termesztenek, melyly sikerességére, aczélosságára nézve mind
a' pesti, mind a' nagyváradi piaezokon felette becsültetik; különösen hircs az öcsödi, szentandrási, és békési. Rozsot ritkán vetnek, hanem helyette kétszerest, továbbá árpát, zabot és kölest. A' tengeri itt nincs olyly
divatban, mint a' szomszéd Arad és Bihar vármegyékben, 's ezt ugar helyett, vagy foldjavitás czéljábél használják, midn már a* gyom és gaz nagyon elharapódzott földjeiken a' rósz szántás és nem ugarolás miatt. A'
tatárkát vagy pohánkái nevérl sem ismerik, valamint a' burgonyának is
mind eddig kevés becse van, \s nem is szokott jó huni. Kendert minden
helységben termesztenek, legtöbbel pedig Csabán, Tótkomlóson, Oros,
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Mezberényben, hol a' vászonszövés nevezetes ágát teszi az

aszszo-

nem szorgalmának. A' repcze mindinkább kezd terjedni, 's a' megyében már is számos olajüt-malom találtatik. Dohányt a' kigyósi pusztán
sokat ültetnek a' helybeli kertészek. Dobozon már kevesebbet, de minnyi

ségi tekintetben ez legjobbnak tartatik. A' kertészkedésben és zöldségtermesztésben különös gyönyörségüket találják a' csabaiak és békésiek; a'
csabai hagyma eléggé ismeretes. Az itteni kövér legelkön sok ezer megyei és külföldi göböly hizlaltatik meg, 's vannak puszták, melylyek nagyobb részint buja növés kaszállókból állnak. Egyébiránt a' bven találtató
csomorika (méregbürök) veszedelmes a' szarvasmarháknak. A' szarvasiak,
mezberényiek, 's némelyly urak luczernát és lóherét is vetnek, 's ezeknek
magjaival nem megvetend kereskedést folytatnak. Gyékény sás , felesleges a sok mocsárban. Nád Gyomán, Váriban, Dobozon, különösen pedig Vésztn, Szeghalmon, Füzesgyarmaton anynyi terem, hogy még udvaraikat is ezzel keritik. A' gyümölcsfák nemesítésében szép elmenetelt
tettek a' lakosok Szarvason, Csabán, Mezberényben, Békésen Gyulán,
sokat tevén erre a' halhatatlan Tessedik példája 's ösztönzése. A' többi
helységek szllkertjeiben szinte sok gyümölcsfa találtatik, de az oltást
részint nem gyakorolják, részint csak most kezdik. Terem pedig ezekben
különösen sok megygy, szilva, cseresznye, alma, 'sat. Dinynyét feles számmal 's igen jó izt termesztenek Békésen, Dobozon, Vésztn. Növény és
üvegházakkal ékesített nagyobb kertek találtatnak Gyulán Kétegyházán, Körösladányban. Szllskerte Dobozt kivéve, minden helységnek
van de a' bor általában gyenge és nem igen állandó. Békésen szinte sok
veres világos bor terem de gyengesége miatt kereskedésre az sem alkalmas. A' Körös mentiben 's a' gátok mellett ugyan vannak fzesek de általában véve fában nagy szükséget szenved a' megye, melyly hiányt a'
szegényebbek náddal szalmával tzekkel kóróval pótolják; a' vagyonosabbak pedig tzifát az Erdhátról vesznek, honnan ezt kasokban szokták a' Körös segedelmével leereszteni. A' sok és zsiros legelk mindenféle állattenyésztést hatalmasan elmozditnak. így nagy bséggel nevekedik itt szép magyar fajbeli szarvasmarha. Lovat szinte sokat tartanak, 's
ezek középnagyságuak ersek, zömökök többnyire erdélyi fajbeliek; id.
gr. Wenkheim Józsefnek a' kigyósi pusztán derék ménese van, angol, arab,
török, magyar fajménekkel és kanczákkaL A' juhtenyésztés mind az uraságoknál mind a' paraszt gazdáknál közönségessé lett de az utóbbiak
többnyire közönséges kétnyiret birkát tartanak. Nagy szarvú gyapjas
magyar juhokat felesebb számmal csak Békésen és Vésztn láthatni. A'
selyembirka-nemesitést itt több uraság nagy tökéletességre vitte. Sertést mindenütt sokat tenyésztenek, de kivált a' megye éjszaki és éjszakkeleti rétségein
's igen szegény embernek tartatik az
ki télen legalább egy
pár hizott sertést le nem ölhet. Egyébiránt nem anynyira a' mangalicza,
mint magyar, nevezetesen pedig a' szalontai faj kedveltetik, melyly magas nyúlánk testállása hoszszu füle vörös szre kemény szalonnája
által különbözteti meg magát. A' méhtenyésztés Békésben szinte szépen
virágzik, úgyhogy van olylyan parasztgazda, ki 45 akó nyers mézet is
elad a' rosnyói kereskedknek. Fáczán a' dobozi erdkben vadkacsa, vadlúd, szárcsa, búvár, vöcsök, gém, gödény, szalonka találtatik az itteni
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Békésmegy c.

451

mocsárokban 'a nádas tavakban, valamint a' becses kócsagnak két
nemét (ardea nyeticorax, és ardea cinerea) 's hattyút is láthatni a' rónaság szép mezségeit pedig túzokok lepik el. Vadállatokból farkasok itt ott
a' rétes nádas helyeken 's erdkben kedvökre tanyáznak. Özek, dámvadak a' gyulai vadaskertben 's dobozi erdben nyulak mindenütt teles
számmal találtatnak. A' három Körös vizei potykát csukát, harcsát, keszeget, süllt, rákot 's néha kecsegét szolgáltatnak. Hegyek itt nem levén ásványokról szó sem lehet 's azon gyeptzeget (turfa) melyly a"
terc?

;
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éjszaki és éjszakkeleti részeiben bven találtatik, de használatlanul
hever, ide nem számithatjuk.
Mi népességét illeti, a' 17-ik század vége

megye

—

1686-tól fogva 1700-ig egészen elpusztították e' vármegyét a' kizött
török tatár seregek a' németek de kivált Kiba és Tököli nev kapitányok
alatt kegyetlenked vad ráczok. A' 18-ik század elején némelyly helységek
újra feléledtek, de mégis nagyobb részét a' mostani lakhelyeknek Harukkem János György népesítette meg, ki 1719-ben csaknem az egész megyét
III. Károlytól magának megszerzetté 's ide magyar
tót német lakosokat hiván be mindenik nemzet 's vallásbelit külön helységekben telepitette le. Most van az egész megyében 6 mezváros, 13 falu, 85 puszta,
melylyek közül 3 u. m. ö és Uj Kígyós és Csejt leginkább dohányosokkal van benépesítve nagy rész pedig úrbéri földként használtatik. Népessége a' megyének 166414 lélek, melylybl 108691 magyar, 46129 tót,
3240 német, 7343 oláh, 541 zsidó. A' békésmegyei tótok vagy egészen
elmagyarosodtak már, vagy igen kezdenek magyarosodni; általában Békésben mind a' tót mind az oláh és német férfiak beszélnek magyarul,
közt találtatnak még számosan, kik anyanyelvükön kívül
csupán a'
más nyelvet nem értenek. Vallásukra nézve a' r. katholikusok a' nagyváradi megyés püspök igazgatása alatt 9 parochiában 32128 lelket számlálnak. Az ágostaiak 5 anyaegyházban 59326-ra mennek, mindenik ekklézsia
két pappal levén ellátva, 's a' bányavárosi superintendens által igazgattatnak. A' 66909 fre
reformátusoknak 13 anyaegyházuk a' tiszántúli
egyházkerülethez kapcsoltatott. A' görög óhitek 4 anyaegyháza 7510
lélekkel a' nagyváradi consistoriumhoz
's aradi püspökséghez
tartozik.
Mi az ipart és kereskedést illeti, néhai Tessedik Sámuel szarvasi evang.
lelkész 1790-ben Szarvason, az evang. gyülekezet költségén, egy gyakorlati gazdasági intézetet állítván fel, ez által igen sok jó magot hintett el
az ide való nép közt, mert ezt nem csak okszerbb gazdálkodásra, gyümölcsnemesitésre, takarmánynövények, u. m. luezerna, lóhere termesztésére, hanem egyszersmind, kender 's gyapjúból való fonásra, szövésre,
festésre, 's több technológiai ismeretekre is oktatta; de fájdalom! é' hasznos intézet, részint a' nép szerfeletti értelmetlensége, részint némi tiszttársi viszályok miatt régen megsznt 's ujabb helyette nem állíttatott. Általában véve a' földmvelés Békésben igen alsó fokán áll a' mveltségnek.
A' kézmvesek száma 2154-re megyén. LegBzámosabban találtatnak Gyulán és Szarvason, st szükségesebb mesteremberek egyéb mezvárosokban és helységekben is ill<> számmal találtatnak; csakhogy ezek avaron
inkább mezei munkások. Az aszszonyok különösen Csabán, Komléson,
Orosházán Berényben Szarvason nemcsak jó Iónok hanem szni tud
nak, Úgyhogy takácsokra itt kevés szkség van. Fonnak gyapjút is, 's a'
felé
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gyapjúfonalat fekete , sárga zöld vörös és kék színre megfestvén abból
pokróczot, 's férjeiknek, maguknak ruhát készítenek. Csupán csak ponyvákért a' csabai szorgalmas fejérnép néha 12,000 forintnál is többet be
vett évenként. A' megyei rabok 1837 óta szinte az e' végre készült fonóházban zsáknak való vászonkészitéssel foglalkoznak. Búzáját 'smás gaboaradi; sajtját, vaját a' nagykörösi aprómarnáját a' pesti nagyváradi
háit a' pesti piaczokon szokta Békés eladni. Hetivásárok több
helységben tartatnak ; de legnépesebb ezek közül a' gyulai, melyly pénteken esik.
A' békésiek marhavásárja országszerte ismeretes; igy szinte a' gyulai áldozóhétben es vásár hires a' marhákra és faeszközökre nézve, melylyeket
a' Körösön hoznak le az erdhátiak, 's innen tovább Békés, Csanád, Csongrád vármegyékbe vitetnek. A' sept. 22-én tartott vásár pedig gubacsáért nevezetes. Mézét a' rosnyói kereskedk vásárolják fel. A' gyapjút helyben a' zsidók veszik meg. A' Körös vizei sok kárt tesznek ugyan áradásaik által, de hasznot is hoznak, mert ezeken hozzák le az erdhátiak kasokban a' tzi és gazdasági szerszámfákat st nagy viz idején Csongrádtól felfelé a' tiszahátiak is szolgálnak jóféle pogácsa 's masánszki almákkal.
Utjai a' megyének, kivált ess idben felette roszak, mert
itt közel
sem található. A' hajdani békési jobbágy egy telekben 34 38 hold szántóföldet, 's osztálykülönbség nélkül 22
embervágó kaszálót birván nem
csuda hogy az itteni gazdák ezeltt is vagyonosok voltak; újabb idkben
pedig a' robot és dézma megszüntetésével , az országban talán a' torontáliakkal, bácsiakkal és csongrádmegyeiekkel legtöbbet nyertek. Ilyly egész
jobbágytelek számláltatott 380b' /s Nemessége, a' régi kipusztulván, 1848
eltt is kevés volt 's nem ment többre 4442 fnél. Jelenleges birtokosai
Aczél Antal, gr. Almási Alajos, gr. Apponyi György, és Gyula, id. gr.
Batthyáni István és László, Bajzáth György, Becsky Jánosné, b.Bedekovics Rudolf, Beliczay József, gr. Bethlen Domokos, gr. Blankenstein
József örökösök id. gr. Bolza János, Csabai Antal, Csepcsányi Tamás,
Csepreghy Károly, Csik Imréné, Czuzy Pál, Daróczy nemzetség, b.
Drechsel György, Durcsák János, Fejér Imre, gr. Festetics Vincze, Hellebrant János Horváth nemzetség Czuzi Horváth Szentgyörgyi Horváth Kárász Miklós örökösei, gr. Károlyi testvérek, gr. Keglevich Gábor, gr. Kendefi Ádámn, Kornis Károly, Kosztolányi Péter, gr. Leiningen Lajos gr. Mitrovszky testvérek, Milecz Teréz, Mondbach Károlyn, Német Antal, Nóvák Ferencz, Nedeczky György, Omazta Zsig,
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mond, Pákozdy Zsigmond, b. Podmaniczky nemzetség gr. RhédeyÁdám,
Rosty Albert, b. Rudnyászky nemzetség, Salamon Elek, SimayKajetán
örökösei, Skerlecz Rozália, gr. Stockhammer Hermán, Ör. Szakái JakabSixti Ferencz Tallian Magdolna Tomcsányi József, gr. Trautmansdorf, Varga Ignácz b. Vesselényi Farkas, id. gr. Wenkheim József örökösei, Vigyázó Ignáczn, Virágos Sándor, Vodjáner Sámuel. A' megye
székhelye Gyula 's mint fentebb emiitettük, a' szegedi polgári kerülethez tartozik, melylyet Csanád, Békés, Csongrád megyék képeznek, Szeged székhelylyel.
Behr (Vilmos József) sz. 1775-ben Sultzheimban tanult Würzburgés Göttingenben
1799-tl 1821-ig státusjogtanár volt Würzburgban 's
1819— 21-ig ezen egyetem képviselje a' bajor országgylésen. Nagy
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érdemei vannak az alkotmányos tanok elterjesztése körül Németországon,
jellemének becsületes's ha némelyly tanai kemény ellenzésre találtak is
sége általánosan lön elismerve. Würzburg városa által polgármesterré
választatván] mintán a' ministerium üldözése következtében oktatói hivatalát le kellett tennie, ezen uj hivatalában sok jót tett, sok viszszaélést
megszüntetett, 's a' polgároknak saját népszer munka „Unterhaltúngen
des Bürgermeisters mit seinen Mitbürgern" által óhajtott használni.
Közelgetvén az 1827 — 28-iki bajor országgylés „Anforderungen an
Bayerns Landtag" czimü 5 füzetes munkájában többek közt buzditá a'
követeket, hogy törvényszéki nyilvánosság és szóbeliségre törekedjenek,
magára is nyomorú sors vár hazája törvényszémintegy sejtve hogy
,

:

,

keinek titkos, inquisitorius eljárása által. Midn az 1831-iki országgylésre ismét követül választatott a' kormány az által éreztette vele
nem tetszését, hogy az engedelmet tle megtagadá. Behr hiába ügyekezett
pártezen rendszabályt szóval 's tettel megváltoztatni 's Würzburg
fogolni a' kormány rá ijesztett a' városra anyagi érdekeire veszélyt igér
fenyegetések által, melylyben egy párt aztán Behrnek a' polgármesterségtl
felfüggesztését eszközlé magát pedig az üldözöttet 1833-ban elfogatá,
's a' közönséggel soha nem közlött vád alapján, bizonytalan idej várfogságra, 's a' királynak arczképe eltt térdelve megkövetésére itélteté. Az
hogy Botteck is alig kerülheté el a' büntet pert
üldözés anynyira ment
csupán azért, hogy a' szerencsétlen Behr családjának kivánságára ennek
egyik perbeli oklevelét Schweitzban kinyomatá ; védelmére irt minden szó
elnyomatott. Oberhaus várba vitetett Passau szomszédságában, 's csak
1839-ben engedtetett meg neki, hogy Passauban lakhasson végre 1842-ben
hogy Regensburgban vehesse
a' már 76 éves öreg engedelmet nyert
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lakását

,

de folytonos rendri felügyelés alatt.

— Számos

iratai

közt

kitnk

System der Staatslehre ; Verfassung
Versuch
und Verwaltung des Staats ; Darstellungen der W'iinsche und Hoffnungen
der deutsch. Nation ; Lehre von der Wirthschaft des Staats ; von den
rechtlichen Grenzen der Einicirkung des deutsch. Bundes a itfdie Verfassung,
Gesetzgebung und Bechtspflege seiner Gliederstaaten 'sat. Mint statustani
's a' menynyiben a'
iró a' subjectiv rationalismus rendszeréhez tartozik
philosophiával érintkezik Kant iskolájához legközelebb áll mint pedig
politikai üldözött, Herbei'rel és Jordánnak együtt, szomorú példája a'
iiber die Lehnsherrlichkeit

;

,

,

veszélynek, melylyel a' régi titkos
h.
szabadságot fenyegeti.

—

;

,

inquisitorius törvényszéki eljárás

a'

Belga forradalom, 1830-ban. Aug. 25-re a' Portiéi néma eladása
hirdetve. A' nézk az, „Amoursacré de la patrie!" dalt egész torokból
segiték énekelni, 's a' szinház eltti tömeg menydörg viszhangot ada.
Eladás után különféle csoportok rohanák meg a' National gylölt szerkesztje, Libry Bagnano lakását, 's Leronták azt, Minthogy a' hatóságok

ln

kimagyarázhatlan tétlenségökluni mindent történni engedtek, a' felizgult
kedélyek pörzsölés- és rablással csillapiták forradalmi vágyukat. A' katonaság csak reggel felé lépett közbe, azonban rend, terv és elégség nélkül
arra, hogy az óráról órára növekv insurgensesapatokkal mérkzhessek
Azt kiáltozván éyen a' szabadság! öszsxezuzták a' munkások a' gyárak
gépeit. A' yész elhárítására, a' polgárkatonaság ideiglenes alakitéaáho:
:
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azonnal hozzákezdtek; a' fparancsnokságot báró Van der Linden d'
Hoogvorst Jen vette át. A' polgároknak sikerült is a' rendetlenség megzabolázása
mig a' katonaság nagyrészt tétlen nézként viselé magát.
Haagba bizottmány küldetek a' királyt engedékenységre birni. Az
oraniai herczeg engesztel rendszabályok követését ajánlá, azonban Van
Maanen fejessége ellenállott. Mindazáltal a' herczeg, Fridrik testvérével,
Belgiumba küldetett, a' megzavart rend helyreállítása végett. Haagban
a' katonai készületek ersen folytak
a' külcabinetek hangulata a' belgák
Vüvordeb&n, hova a'
iránt épen nem vala kedvez. Brüssel közelében
herczegek fhadi szállásukat tevék, megkezddtek az egyezkedések, mik
azonban kisebb nagyobb mértékben, fél rendszabályokul tnvén fel, a'
milyly arányban csökkenték a' kormány tekintélyét, olyly arányban
növelték az insurgensek önbizalmát. Az oraniai herczeg a hollandi szinek kitzését kívánta, mintha küls elismerési jelek körül forgott volna
a' dolog
Következése lett, hogy a' városban a' védelmi készületekhez
a' felláújult buzgalommal fogtak. Az egyezkedésre hajló közép osztály
hallgatásra kényszezított munkásosztály erszakolása következtében
rült. A' herczeg, lovagiassága sugalmára 's Van Gobelschroy minister
tanácsára hallgatva, azon hibát követte el, hogy megváltán seregétl,
csupán segédtisztje kiséretében a' torlaszokon át, a' fvárosba ment.
a' fegyverAlig hagyá maga megett a' kaput, már észreveheté, hogy
kezett lakosság inkább fogolyképen, mint törvényszer herczegéül tekinti.
Útját palotája felé vennie, nem ln megengedve ; kényszerittetett a' városházhoz menni, honnan puskalövésektl üldözve életveszély közt jutott
lakába. Mindazáltal igen mérsékleti viselete által sikerült az izgatottságot lecsillapítania. De, minthogy a' kormány erszakot alkalmazni nem
akart, kénytelen volt engedményekre hajolni. Egy a'herczeggel közvetlenül érintkez bizottmány a' déli 's éjszaki tartományok tökéletes különválását követeié, mire nézve a' királynál járt küldöttség csak átalános
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ígéretekkel tért viszsza.
A' herczegnek, ki az által,

hogy Brüsselbe békésen vonult

,

fölhatal-

egyéb mint ünnepélyesen megígértetni magának
miszerint a' belgák, hahogy követelésök megadatik, a'
nassaui dynastiához hivek maradnak és a' francziák ellen, ha ezek az
országba törnének, sikra fognak szállani. Részérl fölajánlá magát a'
herczeg hogy a' nemzet kivánatait fejdelmi atyjának eléterjesztendi 's
azokat nyomatékosan támogatandja, 's mig a' polgárrség becsületére
maztatásán túlment

,

nem maradt

fel

,

,

,

azalatt seregeit is
fogadná, hogy dynastia- változtatást trni nem fog,
viszszavoná a' városból. A' sereg szellemére e' lépés olyly rósz hatással
volt, mint valamelyly csatavesztés.
A' brüsseli események folytán neki
bátorodva egyéb belgiumi városok is elkezdek a' forradalmat , még
Luxemburg sem maradt hátra. Csak Flandriában volt minden csöndes.
Rogier ügyvéd a' késbbi ministerelnök, Lüttichbl szabad csapat élén,
,

,

,

vonalokon keresztül melylyeken mina'
den posta-kocsit szorgalmasan kikutatának a' fváros segítségére
nélkül hogy bár egyszer feltartóztatott volna. A' hollandi statusférfiak
óvatos eljárása, a' nttön növ nyugtalanság ellenében, nem vala helyén.
Van Maanen viszszahivattatása csak illusorius helybenhagyás képében

több ágyúval

sietett a' hollandiai

,

,

,

,
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tnt

fel.

rint

meghivatásuk folytán,

Mindazáltal elhatározák ;i' Brüsselbcn lev ország rendéi, miszea' llaagban tartandó rendek gylésére megjelenendnek. Az országlási tanács, melylynek gyönge kezében vala, a'
mozgalom kezdete óta, a' brüsseli kormány gyeplje, kénytelentiteték egy
ilyly bizottmány választásában megegyezni, melylyben nemesség, papság,
pénzaristoeratia
polgárság és proletariátus képviselve valának. Midn
sept. 13-án 1830 a' status rendkiviili ülése megnyílt, a' két fél közti
orvosolhatlan szakadás világosan kitnt. A' trónbeszéd leplezetlenül szólt
a' lázadás elnyomására szükségeltet rendkívüli sereg- és pénzajánlatokról. Gondolható, mint fogadák e' hirt Brüsselben, A' mozgalom vezeti
középponti választmánynyá alakultak, melylynek legismertebb nevei: Van
Meenen C. Rogier Niellon. Ducpétiaux Jottrand. Ezzel a' forradalom
organisálva ln. Ideiglenes kormányról már gondoskodva volt. Parisban
Lajos Fülöp- és Lafayette-el folyt az alku.
Fridrik herezeg még mindig azon egyenetlenségre számított, melyly
a' vagyonosabb, nagyrészt oraniai érzelm polgárság 's az unionisták izgatása folytán fellázadt alsóbb néposztály közt vala kitörend. De épen e'
számitgatás 's várakozás közben nyert mindig nagyobb tért a' forradalmi
párt. A' berezeg félszegségekkcl hitt magán segíteni. „Nemzeti légióival"
igy nevezé katonáit, a' „jó" polgárok meghívása folytán azért szándékszik bevonulni, hogy a' polgárröket a' terhes rszolgálat alól felmentse.
A' felejtés fátyolát igére az eddig történtekre borítani, csupán a' fczinkosok, az idegenek, kik viszszaélve a' vendégjoggal rendetlenségeket
támasztanak lennének kivéve. Ilyly adom-veszemféle proclamatiokkal,
inkább ingerelt, mint engesztelt. Két polgár, ki a' fhadiszállásra ment
a' dolgok állásáról felvilágosítást adandó, lázadóképen fogatott el. A'
13,000 ember 's 40 ágyúból álló sereg négy részrl indult meg a' város
ellen
hol torlaszcsata fejldött ki, melyly a' hollandiak részére nem mindenütt hajlott kedvezleg. Azonban a' fels várost sikerült a' seregeknek
elfoglalniok, hol ers állomást vettek vala. Sept. 24-én újra megkezddött
a' harcz 's mind inkább vérengzvé vált. Az elkeseredés mindkét részrl
iszonyú kegyetlenségekre vitt. Az insurgensek még mindig jó vezet Inával voltak. A' polgári hatóság öt nap óta eltnt; a' legtöbb szóvh ö megugrott. E' eriticus pillanatban jelent meg sept. 24-én d'Hoogvorst Rogier
és Jolly a' városháznál 's igazgató-bizottmány névvel fölhívást bocsátottak a' néphez, melylyben a' löweni lakosság gyzelmét, két hollandi
csapat ellen hirül hozák
ehhez azon költeményt toldván, miszerint
Brüssel bevétele dijaid két órai rablás ígértetek a' seregeknek. E' fenyegetésre sok eddig közönyös polgár harezra gerjedt. Engelspach rendkívüli munkásságot fejtett ki a' hadszerek beszerzése körül.
Van Halni
spanyol tábornok vévé át a' parancsnokságot. Alatta Mellinet tábornok]
Napóleon iskolájából igen kitnt. A' belgák közöl Pletincky és hcssrls
jeleskedtek. A' növekv hadi szerencsével, azok bátorsága is újra meg
jött, kik a' veszély közeledtekor odább álltak. S ig\
valóban létre jött
az ideiglenes kormány, melylyben a' nevezet tekén ki\ ül h'clix Út Mérode Gendebien és Van <lcr Veywr is részi vettenek.
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Els tette vala e' kormánynak, hogy
belga katonákat esküjök alól felold*. A'

hollandi szolgálatban
fegyverszünet ajánlatai

a'

wv
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*ö

el,
mikép rabló- 's gyuj tógátokkal nem szokás
27-kére virradókig viszszavoná seregót a' városalkudni. A' berezeg 2Q
ból 's elbbi állomásait fbglalá el. A' forradalmiak ereje, a' nagy veszteség halottak- és sebesültekben arra birták a' vezért, hogy Antwerp felé
viszszavonuljon. Határtalan volt Brüsselben az öröm melyly megújult,
valahányszor belga katonai csapatok, kik zászlóikat elhagyták, jövének

nyilatkozattal utasitá

—

,

városba. Diadalmenetszerii volt de Potter bevonulása. A' nép, melyly
ki ln elégítve ama szép mondattal:
számüzöttet riadozva fogadá
,nép! a' mik vagyunk, általad vagyunk; 's a' mit teszünk, éretted teszfinanczia-kezelés nehéz feladatának teljesen megfelelt Coghen.
sziik'
Elnyomá a' malom vám- és sorsjátékot mérséklé a' hirlapbélyeget 's a'
serfzés- 's pálinka égetési adót 'stb. E' közben a' hadi operatiók a' belgák részére olyly szerencsésen folytak, hogy Antwerp, Mastricht 's a'
birtogenti ersség kivételével, minden egyéb belgiumi ersségek az
kukba esett. Brüssel lehetleg védelmi állapotba helyeztetek 's oct. l-jén
Van Halén megkezdé már táborjáratát a' hollandiak ellen. Néhány nappal
késbb beadá lemondását a' tábornok, minthogy orangistának tartatok.
Haagban a' cabinet az által jelenté ki, hogy kész engedni, miszerint az
oraniai herczeget, a' déli tartományok helytartójául, csupán belgákból
de már kés volt. Az
álló kormányzati személyzettel küldé A ntwerpbe
ideiglenes kormány oct. 3-án következ tartalmú határozatot tett közzé:
1) Belgium tartományai, Hollandtól elválasztva, független álladalmat
képezendnek. 2) A' középponti választmány a' legrövidebb id alatt
alkotmánytervet készitend. 3) Nemzetgylés fog egybehivatni, melylyen
a' tartományok minden érdeke képviseltetni fog.
Hasztalanul fáradoztak az oraniai herczeg pártján Kosloffski orosz
herczeg, 's Carticright angol ügyviv; de Potter, ki késbb másként
gondolkozott, nem vala meglágyítható. Ekkor még a' jövend respublika
elnökségérei kilátás csábitólag hatott rá. Midn a' herczeg, belefáradva
kész a' mozgalom élén
a' hasztalan egyezkedésekbe, kijelentené, hogy
Belgium függetlenségeért vérét ontani, Vilmos király a' ráruházott felhatalmazást viszszavoná: az ideiglenes kormány pedig a' fegyverszünet
ajánlatát csak azon feltét mellett vala hajlandó elfogadni, ha a' hollandiak
Antwerpet, Mastrichtot és Termondet föladva, hollandi határra vonulnának viszsza. Errl Antwerp parancsnoka Chassé tábornok hallani sem
akart. A' dolgok ilyly állásában a' herczeg Londonba utazott, hol Hollandia kivánatára az öt nagy hatalmasság tanácskozmányra lépett. A' berchemi szerencsés harcz után a' belgák vezérei Antwerp felé közeledtek. A'
városi népség egy részének meghasonlása következtében, a' belga seregek
könynyü szerével jutottak a' városba, és kedvez utezaharez után a' hola'

a'

,

!

A

,

,

felvárba szoriták. Az átadásrai fölhivás kereken viszszautaegyezkedésre kiszabott fegyver-nyugvás ideje alatt a' belgák a'
fegyvertár felé tüzeltek minek következtében Chassé minden ütegeibl
lövette Antwerpet. A' kártékony ágyuztatásnak fegyverszünet ln a' gyümölcse, mi a' belgáknak vált csupán hasznára, mivel eddigi állásukat megtarthaták. Haagban a' londoni tanácskozmány ellen igaz okkal nem igen
panaszkodhatának. Hogyan hivatkozhatott Hollandia a' bécsi egyezkedé-

landiakat
sitaték.

a'

Az

,

sekre, holott utolsó perczig vétett ellenök az által,

hogy

a'

rénusi hajózást,
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Kin

miként határozva

nem

volt, föl

jegyzkönyvében, azon

szabaditá ! A' tanácskozmány, nov. 4-rl

kivánatát fejezte ki:

hagynának

fel

a'

viv

felek

ellenségeskedéseikké] *s mindkét részrl vonulnának túl azon vonalon,
melyly 1814. maj. 30. eltt Holladiát's Belgiumot elválasztá. E' javaslatot
elfogadd az ideigl.kormány kijelentve, miként Belgiumhoz tartozik a'Schelde
egész balpartja. Éjszaki Brabant odaengedésére azonban kénytelen volt
ráállani, mert eme tartomány meghódítását magok a' belgapárti tisztek
lehetlennek nyilvánítóik. Ellenben Mastricht ostroma buzgón folytattaték.
Gént és Brügge erszakosan belevonaték a' forradalmi mozgalomba.
Belgium, a nemzetgylés állal 1830-oan kimondott függetlensége óta
mostanig.
Az ideiglenes kormány, heterogén elemeinél fogva,' a' status-alkotmányt illetleg nem tuda megegyesülni. De Potter csak respublikáról
akart hallani, mig társai az alkotmányos monarchiának hódoltak. Több
aristocratiai notabilitas csak köztársasági egyeduralkodást kívánt
ugy
hogy a' király a' köztársasági elnök felett egyéb elsséggel, mint név és
öröklött czim, ne bírjon, st felels is legyen. A' respublikától azon hiedelemben tartottak, hogy Belgiumot egész világgal, még Francziaországgal is ellenségeskedésbe hozná, és következménye
vagy ez utóbbihozi
esatoltatása, vagy háború lenne. 12 tagból álló bizottmány neveztetett ki
az alkotmányterv öszszeszerkesztésére. Kiindulási pontúi a' monarchicus
rendszer választatok, noha Van Meenen , Nothomb és Tielemans azon
nézetben voltak, hogy ama kérdés egyelre mellztessék 's csupán a'
politikai szabadság átalános elvei és a' statushatalmak alapitassanak meg.
de Potter a' tervet olvasná, azt nyilvánitá, hogy ilyly csekélységért nem volt méltó anynyi vért ontani. Egyenes választás utján nevezett
200 követnek vala fen hagyva e' fölött határozni. Nov. 10-én vette ünnepélyes kezdetét a' nemzetgylés. 152 küldött jelent meg. Az ideigl.
kormány tagjai felhatalmaztatásukat letevék a' nemzetgylés kezeibe,
Csupán de Potter volt más nézetben.
's kö ve tj élitekül léptek fel.
kötelességének tartá, mig uj definitív hatalom nem alakitatik, az ideig
kormányban megmaradni 's addig követi választatását cl nem fogadni.
Midn néhány nappal késbb, az ideigl. kormány tagjai, további végzésig
hivatalukban megersitetnének
de Potter azon nézet-nyilvánitással,
miként a' nép által gyakorlani szokott legfelsbb végrehajtó hatalom ha
,

:

Midn

O

,

,

nem, mindenesetre vele egyenl magasan áll, teljemelyly lépése azonban alig vétetek figyelembe. A'
sen viszszalépett
nemzetgylés elnökévé Surlet de Chokier választatott, kinek szája által
mondaték ki a' belga nép függetlensége; továbbá az alkotmányos örök
monarchia (a' respublica mellett csak 18 szavazat volt) 's rögtön utána,
a' nassaui ház örökös kirekesztetése. Az orániai dynastiának, a' papság
ellene dolgozásán 's a' londoni tanácskozmány általi támogattatásán kívül,
leginkább ártalmára vált Lajos Fülöpnek egy titkos ügyvivje, ki líriisselben az orániai herozeg részére dolgozott. A' nem/A-t önérzete nem
a'

nemzetgylés

felett
;

:

engedé, hogy uralkodóul bárki rátukmáltassék. Mindazáltal alig sikerült
volna Van de Weyernék a' tanácskozmányt olyly engedékenységre hangolni, hahogy kél eredmény nem lép közbe, mi a' diplomatiát komoly
gondolkozóba ejté. N<» v lf>-én bukotl meg Angliában a' Wellington-mi.
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Francziaország politikájával rokonabb Grey-mi29-én kiütött lengyel-forradalom, 's több
német status mozgabnai, a' belgák részére kedvezen hatottak. Anglia,
Francziaországgal egyértelmleg, azon nézetet állították fel, miként Belgium függetlensége bevégzett tényül tekintend, 's a' tárgyalások, miután nov. 25-én a' fegyverszünet elébb Hollandia, aztán Belgium által is
elfogadtatott, ezentúl a' kérdés egyéb csomói megoldására mehetnek át.
Az 1831-diki január 20 és 27-ki jegyzkönyvek a' németalföldi királyságnak olyly határokat szabtak, mint a' minkkel 1790 eltt az egyesült
nisterium,

's

helyébe

a'

nisteriura lépett. Ez, és a' nov.

többi határ

németalföldi respublika birt;

a'

Luxemburg nagyherczegség

kivételével.

Belgium részére hagyatott,

A' szabad folyam-hajózás

,

a'

szoros öszszeköttetését biztosítandó, szinte kiköttetett. Február 18-án 1831-ben elfogadá Vilmos király eme végzéseket;
a' belgák azonban vonakodtak, mivel Luxemburg lakosai is részt vettek

két status birtokainak

Hollandtóli elszakadásban.
E' közben a' nemzetgylés az elébe terjesztett alkotmány-terv taglalásával foglalkozott. A' belga alkotmány, melyly sokáig a' legszabadelmübb volt Európában mindaddig irott malaszt vala, mig az ország
önállósága elismerve 's kimondva nem ln. Mindenütt anarchia uralkodott, a' törvények- és kedélyekben, az igazgatás- és seregben. A' franczia párt mködése , melyly Belgium és Francziaország egyesülését czéla'

,

mint megtört másfell
Lajos Fülöp ellenzésén épen ugy megtörött
republicanusok vágya is a' birtokos-osztály ellenszenvén, mert ez irtómit
zott a' póruralkodástól. Azonban Belgium felosztásának gondolata
régebben Talleyrand ébreszte föl, komolyabban foglalkodtatta az elméket, mint valaha. A' nemzetgylés e' veszélyt megelzend, király választásán ügyekezett. Parisban Gendebien a' nemoursi herczeg végett alkudoza, 's habár kielégít Ígéretben nem részesült, feb. 3-án 1831-ben a'
többség szavazata a' nemoursi herczegre esett. A' franczia cabinet titkos
intést ada, miként a' leuchtenbergi herczeg e' választást rósz nevén
veendi. Es bár a' londoni tanácskozmány február l-jén elhatározta mind
a' két herczeg kirekesztését,
mind a' mellett a' belga nemzetgylés,
miután feb. 7-én az alkotmányt bevégezte, Lajos Fülöphez küldöttséggel
járult, melylyet az ilyly szókkal fogadott: ,,Az én els kötelességem mindenek felett Francziaország érdekének tekintetbe vétele, 's következleg
az, hogy ne compromittáltassék a' béke , melylyet Francziaország, Belgium 's minden európai álladalom javára fentartani remélek. Távol minden
dicsvágytól, egyéni vágyaim kötelességeimmel öszszehangzásban vannak. 14-ik Lajos és Napóleon példája elégségesek megóni engem azon
veszélyes kísértettl, hogy fiaim számára trónokat keressek Hyly körülmények közt a' belgák legczélszerübbnek hitték Surlet de Chokiert kormányzóul választani. Anglia, Szász-Koburg herczeg Leopoldot férjét a'
megholt britt trónörökösnének, ajánlotta, ki kevéssel ezeltt Görögorhatászágkoronáját el nem fogadta. Jun. 4-én, 196 szavazatból 152
rozta belga királyul. A' vita igen zajos volt. A' herczeg azonban vonakodott addig a' koronát elfogadni mig a' nemzetgylés magáévá nem
teendi a' londoni tanácskozmány 18 czikkét, melyly hez képest a' határok
iránti végzések, valamint a' luxemburgi nagyherczegség azon id szerinti
zá,

,

a'

,

!

,

t

,
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miglen ez iránt a' németalföldi király és a' belgák jövend fejedelme kölcsönösen nem intézkedendnek, fentartandók. Belgiumban erre épen
nem vala hajlam, 'a Lebeau ékesszólásának egész ereje megkívántatott,
hogy rábírja a' nemzetgylést engedni ama kivánatnak. A' status-adós-

állása,

:

ság felosztása, származatának tekintetbe vételével, volt eszközlend, ugy
hogy Belgiumot az 1815-ki csekély adósságon kivül, csak az 1815 óta
felvett kölcsön tele terhelné. Mintán a' nemzetgylés jul. 9-kén a' végzéseket elfogadá, Leopold király elhagyta Londont 's 21-én tartá ünnepélyes
bevonulását Brüsselbe. Ministerekké: de Muelenacre Raikem, Coghen,
de Sauvage
C. de Brouckére Teichtnam
de Theux, de Failty, F. de
Mérode és Evain neveztetének. Az alkotmány-készít nemzetgylés
berekeszté üléseit, 's a' király a' választandó képviselház tagjait és senatnst september 8-ikára hivá egybe.
Mihelyt értesülének Hollandiában a' dolgok ekkénti fordulatáról, mi
a' Sebeidén és Kenuson teltétlen hajózási szabadságot enged czikk miatt,
a' hollandi kereskedési rendszerre kellemetlenül hatott,
az orániai herczeg, aug. 2-án jól felkészült seregével áttört a' határokon. A' belgákat
e' veszély teljesen készületlenül találta, ugy hogy, míg a' hollandiak Szent
Trondon át a' brüsseli nagy országút felé tartanának, Leopold király
csekély harezható erejével
a' polgárrség megfutott
kénytelen volt
Löwenen túl vonulni viszsza. A' franczia 's angol követek felszólalására,
melylyet egy közelg sereg és egy hajóhad megjelenése gyámolított,
tanácsosnak tartá a' berezeg útját haza felé venni. A' tanácskozniány 24
czikkü ujabb jegyzkönyvében
Luxemburg vallon- része Belgiumnak,
német-része pedig Hollandiának Ítéltetek oda. A' hollandi statusadósság
kamatainak tejében, évenként 8,400,000 forint fizetésére köteleztetett Belgium. Mindezt keresztül vitte Nothomb a' belga kamarában, de Vilmos
,

,

,

—

—

,

makacsul ellenezte. Sok vita után, miközben Oroszország, ki máiLengyelországgal végzett, a' haagi cabinetnek lehetképen segédkezek,
elhatározta a' tanácskozniány Hollandia ellenében kényszerít rendszabályokhoz nyúlni, mire magokat a' hatalmasságok korábban kötelezték
is. Austria, Porosz- és Oroszország oda szerették volna magyarázni
a'
dolgot, hogy
csak pénzbeli rendszabályokat értettek
azonban Franczia és Angolország meghatalmazottjai a' ,, kényszerítést*' ugy magyarázták
a' mint természetesen kellett t. i. ,, anyagi er" értelemben, 's ez
által a' belga ministeriumot
melylynek felelségét elvállalni Goblet hadügyminister egyedül birt utóvégre bátorsággal, kiragadák azon kínos
zavarból, melylynél fogva a' Sebeidét és Maast a' belga közlekedésnek
meg nem nyithaták. Nov. 4-én 1832-ben Tcxel bezárolására angol 's
franczia sereg egyesült, 's 15-én Gerard tábornagy vezérlete alatt franczia hadsereg érkezett Belgiumba, olyly utasítással, hogy az autwerpi
felvárat, tartozmányaival együtt foglalja el, de tovább egy lépést se
tegyen. Az ostrom nov. 80-án kezddék 'a Chassé férfias ellenállása után
decemb. 24-én a' vár átadásával végzdött. Két schelde-parti ersség
nem foglaltathatván a' capitulatioba, csuk L 833-ban jött Hollandiával
létre azon egyezkedés, miszerint a' két ország elhatározó intézkedéséig,
minden ellenségeskedés megsznjék a' Sohelde és Maas nyitva leayen
a' szabad hajózásnak, Luxemburg- 's Limburgban pedig ne változzkirály

:

k

,

,

,

,
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dolgok az id szerinti állása. Leopold királynak Lajos Fülüp legöregebb
leányávali egybekelése, egy uj dynasticus kötelék ln, miFrancziaországot
Belgium függetlenségéhez csatolta.
Ezzel nevezetes csendszak válta fel az uj álladalom változó sorsát.
Mind a' mellett még mindig távol vala az ország ama nyugalom élvezetétl, melyly nélkül a' legigazságosabb újjá alakulások sem áldáshozók.
Az orániai ház a' nemesség 's alsóbb néposztály közt is sok rokonszenvvel birt. Sok nemzetség megbánta forradalmi küzdelmeit. Különösen
Genfben a' lakosság szine orániai érzelm vala, részint mivel kevés haj-

lam volt a' Brüsselben mind inkább meggyökerez wallonság iránt, részint
mert a' hollandi kereskedési rendszer a' genti kézmüvekre kedvezbben
hatott. Antwerpben is, melylynek tengeri kereskedése csaknem tönkre
jutott, sok jelei tntek fel az elégületlenségnek. Ezen kivül volt Belgiumban egy demopraticus párt, melyly a' status quo-nál nem akart megállapodni, 's a' háború folytatását sürgeté. Gendebien állott e' párt élén,
melylynek végletei némileg öszszejöttek a' jelenleg divatozó socialismusIdáig törekedett de Potter. Eltte a' belga forradalom tév-teremtményül tnt fel, 's általa Hollandia 's Belgium isméti egyesülése életkérdés gyanánt hirdettetek. Késbb A. Bartels a' belga-rénusi szövetség
sal.

tervét

is

közzétette.

Azonban nem

sikerült
sem a' respublikái propagandának, sem az
orániai érzelmiteknek a' dolgok fenálló rendje ellen valami derekast görditeni fel. Az ipar- és azon osztályon, melyly kenyerét gyárakban kereste,
legnyomasztóbb súly feküdt. Temérdek mhely sznt meg, a' tengeri
,

a' bevitel több millióval haladá a' kivitelt. Hogyan
kiadásait a' status, mik épen ugy szaporodtak, mint kevesültek
bevételei ? A' költségvetés , melyly 1830-ban 84 millió volt, 1832-ben
203 millióra rúgott. E' bajos körülmények közt nagy dicséretére válik a'
belga statusférfiaknak hogy megértve az id és nép szükségeit, az ország
gazdag segédforrásait mozgásba hozák 's a' népképviselet figyelmét
practicus térre vonták. Minél kevésbé haladt el, pártszenvedélyek miatt,

kereskedés csökkent,
birja

meg

,

,

mködéseiben

a' törvényhozás, a' ministerek annál nagyobb buzgalommal fáradoztak egyrészt anyagi jólét elvarázsolása másrészt a' statusháztartásnál megkívántató takarékosság behozatala körül. 1834-ben a'
költségvetés ismét normális állapotára, 84 millióra tért viszsza
e' mellett a' közlekedés és eszközei nagy mértékben gyarapodtak. A' Lebeau
Rogier ministerium merész gondolata, miszerint egész Belgium álladalmi
,

;

vasutakkal hálóztassék be, leginkább javára vált az országnak. Ennek
mindennem gyárak szembetünleg felvirágzának ugy hogy
rövid idn az ipar- szorgalom rendelkezésére 900 millió frank állott elé.
Kevés id teltén Belgium Anglia után els iparországgá ln. Elég
pénz volt minden vállalathoz. A' kivitel melyly 1831-ben 104 milliót
tett, 1835-ben 160 milióra emelkedett.
Midn 1838-ban Hollandia a' 24 czikkhez megegyezésével járulni
késznek nyilatkozott, els világos jelei mutatkoztak a' közel lev zavarnak. Haagban még mindig orangisticus rokonszenvekre számoltak. Azonban a' hirlapok, melylyek ez érdekben írattak, olvasók hiánya miatt,
egymás után buktak el. Néhány jelentéktelenebb háborgást leszámitva s
folytán
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,

,
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elítélt tábornok nevetséges banda-bandájával
végzdtek, nem tntek fel többé mélyebben rejl jelei az elégületlenségnek. Tehát nem maradt tel egyéb a' hangi eabinetnck, mint a' londoni
tanácskormány véghatározataihoz alkalmazkodni, 's ez által egyrész-

melylyek 1842-ben két

rl véget

vetni az egyedül Hollandia részére káros ideiglenes-állapotnak;

másrészrl hozzájutni az évenként fizetend 8,400,000 forinthoz. Hollandiának e' lépése nagy zajt okozott Belgiumban, hol a' kikötött területekrl annál kevésbé akarának lemondani, mivel Luxemburg és Limburg
Beloáumhoz ersen ragaszkodott. A' belga kormány hadi készületekkel
naoyban fbglalkozék. Azonban a' nagyhatalmasságok nem akarták az
Ernsl
európai békét ujolag kétessé tenni. A' harczsürget ministerek
és d'Huart, kényszerültek viszszalépni 's Nothombnnk minden ügyességét
föl kellé használnia, hogy a' képviselház a' keser labdacsot bevegye.
A' senatus azzal vígasztala magát, mikép a' béke és rend a' nemzet szabadságának legbiztosabb védei 's hogy a' tömegek fölizgatása által veszélvezni azon trónokat, mik Belgium függetlenségét kivíni segélték, aligha
egyeznék a' becsülettel. April 19-én 1839-ben meg ln ersítve mindkét részrl a' végszerzdés. Ekkor kezddik az idszak, midn Belgium
,

;

kikerülve a' gyámság alól, saját rendelkezésére hagyaték. E' változás
az ország belügyeire érezhet viszszahatást gyakorolt. Az unió csupán
a' catholicus párt elnyére szolgált az utóbbi években. 1840-tl adatoltatik a' szabadelm elvnek bukások által sem akadályozott diadalma.
A' katholikus párt politikája ('s ez volt az országban irányadó) eddigelé,
abban állott, bogy minden fontosabb kérdés melylynek megoldásánál a'
két elv komoly öszszeütközése félhet volt, függben hagyassék ; minden
elvi vitatások készakarva kerültessenek ; 's minden, mi tán rósz vért csinálhatna, halogattassék. E' kormányrendszernek egyedül a' papság látta
hasznát, 's az, minthogy nem akadályoztatok, értett a' cselekvéshez. A'
financziák ennek következtében szomorú állapotra jutának fontos ügyek,
az ország nagyobb városaival 's Hollandiával, elintézetlenül maradtak;
a' hatalmas szomszéaz oktatási- és bankkérdés el nem határoztatok
,

;

;

dokkal kereskedelmi szerzdések nem köttettek. 1840-ben a' nélkül,
a' liberálisok jöttek kormány polezra,
hoo-y magok is sejthették volna
nevezetesen: Lebeau, Rogier, Ledére, I.ierfts, Mereier és Buzen. Fellépésök igen bátortalan volt. Programmjuk élire a" civilhatalom öregbítéaz ország ersbitését, a' papság 's községek ellenében,
sét, vagyis
tzvén ki, noha ez alatt nem azt értették, mintha a' kathoiíkusok igazságos kivánatainak is ellen akarnának állani, mindazáltal a' catholikus
tábort rendkívül fólingerlették. Vak dühvel támadtak az állitólag nemhog\ a'
zetiség és história elleni centralisáló pártra, melyly a' mellett
municipalitások megsemmisítésére törekszik, választási reformja által ai
országot rabsággal, 's franczia szelleménél fogva a' papságot befolyása
és
elvesztésével fenyegeti. A' képviselház két ellenséges részre oszlott
felségét, bgj
a' senatus adressel járult a' királyhoz, melylvben kéri
vagyis, mái
sajnálatra méltó egyenetlenkedéseknek vessen végei
ininistcriinnát.
a'
kel kannát, sem
Mivel
a'
király
Bem
változtassa
vakkal,
a'
liberális ministerium (1841
magát a' senatust feloszlatni nem akará
april.) viszszalépett. Leopold király azon helyes elvre támaszkodva,
,

:

,

,

:
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fogva alkotmányos monarchiának kötelessége a' többség által
kimondott népakarathoz alkalmazkodni a' liberálisok túlrohanó rendszabályait nem akará helybenhagyni.
A' helyzet embere Nothomb leve. Habár az eddigi ministeriumokban
most a' cathoa' catholikusok ellenében a' szabadelmü elemet képviselé
likus többség élire állott, azon kijelentéssel
hogy igazságos egyezkedés
utján a' megzavart békét helyreállitandja. A' liberálisok e' tettben nem
láttak egyebet csnfos köpönyeg-fordításnál
Notomb pedig érdemül rótta
a'
két párt közti
orvosolhatlannak tartott szakadás
fel magának
kiegyenlítését. Nothombban a' nagy talentum 's mindenre kiterjed munkásság el nem tagadható, azonban rendszerében inkább bizott, mint
ha a' figyelmet elvi vitatások
kellett volna, midn azt hívé, hogy azáltal
helyett anyagi szempontokra vonja, az ellentétek ki lesznek kerülve. A'
líberalismus nem hagyá magát elámitatni. Átlátta, miként a' catholicusok,
a' kibékülés álarcza alatt, ki akarják alóla a' gyeként rántani. Az 1843-ki
választásoknál átalános hadjáratot inditottak meg a' szabadelmek. Brüssel példája nyomán, az ország több nagyobb városa részökre állott.
Ezen kívül magok a' szigorú catholikusok sem hittek többé Nothombnak.
Mind a' mellett a' két párt egyike sem érzett magában elég ert megragadni a' kormányt. Ismét csak Nothomb segité ki ket a' szükségbl
uj ministeriumot férczelvén öszsze
melylyben minden árnyéklat képviselve ln. A' kisérlet sikerült ugyan
de tartósságra nem számithata.
A' líberalismus rohammal foglalá el az els, másod- és harmad- rangú
városokat, melylynek következése a' Nothomb- ministerium bukása lett.
Hoszszas szülési fájdalmak után jött létre az uj ministerium 1845-ben
júliusban. A' szabadelmü Van de Weyer, Londonból követi állomásáról
elhivatok az unió isméti öszszeenyvezése végett. Ügytársai közöl Dechamps d'Anethan, Malou Mueleanere a' catholicus, Dupont és d' Hoffschmidt a' szabadelmü párthoz tartozának. Azonban e' ministerium egygyéolvadása els próbáját sem álltaki. Mihelyt Van de Weyer az oktatásikérdésnél a' statushatalom jogát védelmezte, azonnal meghasonlott
ügytársai közöl a' papi érzelmüekkel. Nevezetes, hogy ilyly körülmények
közt sem ért czélt Rogier, liberális programmjával a' királynál, ki helyes
tapintatánál fogva érzé, miszerint a' többség még mindig a' catholikus
részen van. 1846-ban de Theux bizaték meg ministerium alakításával,
melyly határozottan katholikus színezet lett. A' szabadelmek csak most
láták át, miért buktak meg mindanynyiszor ellenfeleik mellett. Az egyház
és papság egységi organisatiója a' catholikus pártnak közös jelszó gyanánt szolgált, mig ellenben a' szabadelmek egy mindent öszszegyüjt
's rendez központot nélkülözve
legjobb erejöket sikeretlenül forgácsolák el. A' szabadelmek tehát jun. 15-én 1846-ban közös táborozás tervezete végett Brüsselben gyülekeztek egybe, 's 1847-ben a' legközelebbi
választásoknál határozottan gyztek. Rogier, Haussy d' Hoffschmidt,
Veydt, Chazal, Frére-Orbannal általvevé az ügyek vezetését.
Szerencséje Belgiumnak, hogy a' februariusi forradalom kitörése eltt
már sorsa olyly szabadelmü ministerek kezében volt, kik állásukat 's
az id szellemét fel tudák fogni. A' reformok, mik Francziaországban
olyly sokáig követeltettek, hogy utóbb a' trónt is felforgaták Belgium30
ig k. Ism. Tár. I. köt.
minél
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jókorább meg valának Ígérve és kezdve. A' kormány minden tisztvia' szabadelmü elv nyílt elismerését követelte, 's midn Parisban
a' vész kitört, Belgium a' kormány jó szándékában nem kétkedhetve,
esendes maradt. A' király nemes önmegtagadással kinyilatkoztatá, miszerint azonnal kész a' koronát letenni, ha a' nemzet kívánja. Miatta egy
csép vér se omoljon. De a' belga nép igen jól tudta, hogy Leopoldbaii
l>an

seltl

lelkiisméretesen-alkotmányos fejedelmet bir 's hogy a' trón és a legszélesb
democratikai alapon nyugvó alkotmány felforgatása, magával rántaná
Belgium (mállását, nemzeti institntiói- 's népszer szabadságával egyetemben. Ez iránt egy volt a' vélemény minden telekezeteknél, 's a'
megdöntött eatholikus párt dicsségére meg kell vallani, hogy a' nemzet
szabadságát elébe tévé szkkebl pártérdekeknek 's a' ministeriumot minden fontosabb kérdéseknél becsületcsen támogatá. A' kamarának csupán
egy tagja, Casliau, vallott rcspublicanus elveket 's kilépett a' testületbl,
melylvnek politikai nézeteit a' magáéival ellenkeznek találta. Atalán
igen csekély a' belga republicanusok száma
a' népnél, melyly királya
iránti szinte ragaszkodásának gyakran élénk jeleit adja, seholsem lelnek
rokonszenvre. A' republicanusok egyetlenegyszer tettek merészebb
kísérletet, Gendebien és Jottrand vezérlete alatt, midn az ,Alliance
szabadelmü társulatot hatalmokba akarák keríteni. A' két töredék,
melylyre a' liberalismus kezdete óta szakadt, t. i. a' radicalis és mérsékelt, külön középponttal birt, amazé vala az Alliance, emezé az Association libérale. Ez utóbbi a' radicalok szemében nem volt eléggé határozott
színezet 's maga Rogier ki az „Associatiou libérale"ha,n ftámaszát
lelte, phrasiscsinálóul gúnyoltatok általok. Ok leginkább a' status kiadások kevesbitését sünjeték nevezetcsen a' had- és külügy kólttségvetéseiben, 8 a' februári forradalom kiütésekor komolyan figyelni látszottak a'
republicanusok szirén-énekére. Ezek orgánumaiul szolgáltak a' „Débat
social" Bartelstöl a' „Libéral liégeois,' és az „Impartial de Bruges" E'
körülmények közt a' társaság szigorún alkotmányszeret tagjai, a' többség kétértelm viselete miatt, kiléptcnek de mind a' mellett azok, kik
benmaradtak, nem tudák magokat elhatározni a' respublikái zászló nyilt
kitzésére. Parisból e' végre buzgón mködtek. Különösen a' ,National'
iparkodott Belgium köztársaságositásán, és szinte valószín, hogy ama'
lap szerkeszti, egyetértve Ledru-Rolli «nal , elsegítek azon majdnem
nevetségessé vált táborjárást, melyly Parisból, martius végével, franeziák
és belgák által a' belga monarehia ellen intéztetek. Spilthoorn genti ügyvéd, ki 1830-ban szülvárosa fellazításán buzgó részt vett, fnöke vala
ezen kalandszerü vállalatnak, melylynek kivitelére lutheri a' párisi polgári hadastyánok igazgatója ezenkívül a' német Reeker és Borttstcdt
segédkezet nyújtanak. A' vezetk eleve értesítek Mellhtet 80 éves táborBurlelst \s többeket. A' franezia éjszaki kerület
nokot, Gendebi ent
praefectje által fegyver- 's lszerrel ellátva, martius 20-án átlépeti »'
határon mintegy 100 ember
többnyire belgiumi munkás, kik a' mouscroni vasútállomásnál belga katonaságtól megtámadtatva
kék háttal
futottak viszsza. A.' Lázadás Brüsselben és Gentben, melylyre számítottak, elmaradt. Természetesen, hogy ilyly expeditio folytán, ax alkotmányos monarchia és a' Rogierminístcrium a' aép hajlamaiban még erósebb
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gyökeret vert. A' republicanusok ügye fogy ottságukban egyedül az
ország financziáinak kezelése ellen puffogatnak még, nem gondolva meo-,
hogy a' franczia republicanus kormány minden egyéb lehet, csak nem olcsó.
E' közben ministerek és kamarák a' szabadelmü reformok utján fáradatlanul eléhaladtanak. Mi legnehezb volt: a' kereskedés és iparon fekv
nyomás enyhítése takarékosság és czélszerü financzialis rendszabályok
által sikeresen eszközöltetek. A' hirlapbélyeg eltöröltetett a' polgárrséo
megalakult, 's törvénynyé Ion, miszerint fizetéses álladalmi hivatal és
népképviseli állás öszsze nem férhetk. A' választási törvény democra,

1

,

ticusabbá tétetek az által, hogy ezentúlra az alkotmányilao- meo-alapitott
legalsóbb adórovat különbség nélkül az egész népességre kiterjesztetett.
E' törvényhozási határozat következtében föl kellé a' kamarák- és senatusnak oszlaniok. Az uj választás eredménye meglep vala. Az „Alliance"
egyetlen egy Jelöltjet sem vihette ki. Es nemcsak a' republicanusok,
hanem a' papi párt is egyátalán kisebbségben maradt. A' harcztért csupán az ,Association libérale' és az „Union eonstitutionelle" tartották
meg. A' mérsékelt párt olyly ellenszenvvel viseltetett a' két ellenséges
tábor túlzói iránt, hogy Brüsselben Ducpétiaux, ki a' munkás osztályok,
a' szegények, és fogházak ügyében olyly sok 's átalánosan elismert érdemeket vívott ki magának a' községi tanácsba csak azért nem választatott meg, mert az „Alliance" társulatból nem akart kilépni. A' trónbeszédben , melylyel a' király június 26-án 1848. a' rendkívüli kamra-üléseket
megnyitá, igazságosan hozatott fel, miként Belgium a' köröskörül dühöng
vészek közt „nyugodt, bizakodó és ers" maradt. A' válaszföliratban a'
senatus egyhangúlag, a' képviselház pedig három szó kivételével bizo,

,

dalmat szavaza a' ministeriumnak, mihez hasonlót, egy német iró állítása
szerint, alig mutathat fel (!) más ország alkotmányos tárgyalásainak története.

Belgium statistikája. Belgium e' legfiatalabb európai status, melylynek története 1830. óta Európa története lett, éjszak fell Holland vaoy
Németalföld, keletrl Németország, délrl és nyugatról Francziaorszáoáltal határoztatik. 2,942,574 hectár, vagy 1117 négyszeglieunyi vagyis
mintegy 533 négysz. mérföldnyi területen 1847-ben 4,335,000 lakost számlált, kik közöl több mint 900,000 városokban lakott. 9 provinciából áll,
u. m. Antwerpen 51, Brabant 59, keleti Flandria 54, nyugoti Flandria 58,
Hennegau 67, Limburg 45, Liittich 52, Luxemburg 81, Namur 66 négysz.
mérföldnyi területtel melylyek öszszesen 41 arrondissementra vannak
felosztva. A' népnek 5/9 -d& német eredet (flamandiak, vlamek), 3 -da
/8
franczia eredet (wallonok). A' vlamek Brüssel
Löwen kerületekben,
Brabant, Antwerpen, keleti 's nyugoti Flandria provinciákban és Limburg nagyobb részében laknak
a'
wallonok pedig Lüttich
Namur,
Hennegau, Luxemburg provinciákban 's Brabantnak nwellesi kerületében. A' népesség 19 /20 -ad része r. catholicus, a' többi protestáns és zsidó.
A' cath. egyházat egy érsek (mechelni) 's 5 püspök (tournaii
genti,
brüggei, lüttichi és namuri) kormányozzák; a' protestánsoknak öszszesen
csak 28 papjuk van. A' nép Belgiumban, már a' spanyol uraság ideje
olta túlbuzgó catholicus 's a' papok befolyása ersebb mint bárhol a'
,

,

,

,

,

polgárisait világban.
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legiparosb, legéletrevalóbb status,

népmunkásság roppant nemzeti vagyonnak

tekintetik.

ország természeti helyzete elmozdítja e' törekvést; ezért e' kis status
jövedelme már ezeltt egy évtizeddel túl ment 80 millió frankon. A'
közlekedés jó országutak, hajózható folyók 's csatornák, és az egész országot rendszeresen behálózó 's a' szomszéd országokkal minden irányban
öszszekötö vasutak által élénkittetik. Az országutak hoszsza 1842-ben
közel 900 lieut tett
a' 15 hajózhat.') folyóé több mint 120 lieut
a' 22
csatornáé 96 lieut, a' vasutaké, mióta egészen ki épitvék, 112 lieut. A'
belga ipar élénksége lelkesitve hat a' mezei gazdaságra is
melyly nem
kevésbé kitn 's virágzó mint a' gyáripar. A' mveletlen told igen
kevés. Nevezetesen, 1840-ben a' 9 beíga tartományban volt 240,739 ló,
912,740 szarvas marha, 752,049 juh, és 421,208 sertés. Antwerpen tartomány negyedrésze legel föld, 's mintegy kilenczedrésze erd. Brabantban az erdség nem egészen ^-ed részt foglal el
nagyban megy a'
ezukorrépa-mvelés. Keleti Flandriában nincs sajátképpi erdség; e'
hiányt a' lakosok azáltal pótolják, hogy földeiket faltetvényekkel keritik. Sajátsága e' tartománynak, hogy nem csak a' szarvasmarhát, hanem
a' lovat is répával etetik, mitl azok igen meghiznak. Nyugati Flandriában lentermesztés a' fkeresetág, melylyel 12000 hectar van boritva, 's
A/,

,

,

,

,

;

melyly G millió kilogrammot ad. Hennegaunak mintegy hatod részét erd
foglalja el; nagyban termesztetik a' ezukorrépa 's 1842-ben 22 ezukorgyár foglalatoskodott. Tournay vidékén a' gyümölcstenyésztés igen
virágzó. Liitticlt\)cn az erd %-ödrészt borit; a' Hesbaye nev rész igen
termékeny, gabona és különösen az olaj növények igen jól diszlenek.
Luxemburgban 440 ezer hectár közöl 9374 van búzával bevetve erd
az egésznek egy negyedét foglalja el. Nam úrban a' marhatenyésztés igen
jelentékeny, különösen jó lovak, szép szarvasmarha, 's az Ardennekben,
Dinant és Philipperille kerületekben finom gyapjas birkák találtatnak.
Az iparmozgalom fleg Hennegau, Lüttich, Namur, Luxemburg, Limburg tartományokban nagy menynyiségü kszenet 's vasat hoz napfényre,
folyvást neveked arányban. Legnevezetesb kszéntelepek vannak Monsnál, Lilttichnél, Cliarleroináh A' kszénnyeremény már jelenleg 4 millió
tonnát tesz 45 millió fr. értékben, 's több mint 250 bányában 37,000 munkást foglalkodtat. A' vasbányákban uj életet hozott el a' kszén alkalmazása; Hennegauban 1839-ben 13, Namurban 35 , Lüttichben 13, Luxemburgban 8 dolgozó vasgyár volt, melylvek öszszesen 88,000 tonnát adtak;
jelenleg 355,000 tonna termeltetik. Lüttichben hires aczélgyár van. Belgium mintegy 100 ezer mázsa öntött 's 80,000 mázsa vert vasat és vasvisz bé, ellenben 120 ezer mázsa öntött 's 100 ezer vert vasai "s
vasárut visz ki, A' lüttichi fegyvergyárak világhírek. (Jepeket gyárt
Brüssel, Lüttich, Verviers, Charleroi, Boussu, (Jent, Tirlemont, világhír különösen Coc/irrill gépgyára Seraingh&a finom vas és aczél árukai
Lüttich, Grosselins
Leuze Lieven, Soignies, Charleroi. Czink bányák
vannak fleg Lüttich tartományban. A' gyáripar ágai közt a' posztó 's
6gyéb gyapjuszövetgyártás, fleg Verviersben 'a környékén I* ezer
munkást foglalkodtat, kik évenkint L 00 ezer vég posztói kéatitenek
25 millió ír. értékben ; ez iparágban mintegy 75 milliónyi tke forog
;
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;
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A' pamutgyártás fészke fleg Gént ; e' városban 1839-ben 54 pamutfonó 's 19 szöv-gyár, 5 nagy nyomó gyár 's 8 gépmhely volt, gzerre.
1835-ben 301,145 orsó dolgozott Belgiumban 81 gzgép által, 's maga
keleti Flandriában több mint 200 ezer orsó 52 gzgéppel. A' vászonipar
egyik legfbb 's régi hir ága a' belga iparnak 45,000 hectár föld lennel
van borítva. 1840-ben Francziaország- 's Hollandból 773,000 kilogramm
vászon hozatott be, melyly azután Belgiumban készittetett ki; ugyanazon
évben 5,906,904 kilogramm vitetett ki, 's ennek 3/ 4 -ed része Angliába;
a' gyárak 400 ezer vég vásznat szolgáltattak
's
gyáron kivüli szövk
74000 véget. Mióta az angolok a' fonógépet feltalálták, a' belga lenipa
igen megcsökkent. A' brüsseli és mechelni csipke vesztett már hajdani
hírébl. Azonban Brüggeben még több mint 9000, Ypernbcn 6
7000
aszszony 's leány foglalatoskodik csipkével, 's a' till-gyártás 40 50
ezer nszemélynek ad kenyeret. Az elbb igen virágzó szalaggyártás
megcsökkent ugyan de még most is zetik Antwerpen- Tournai- 's
Ypernben. Kitn sznyeggyárak vannak Brüssel
Anticerpen , Gént,
Brügge, Kortryk, fleg Toumaiben. A' liittichi és staveloti nagy timárságok máig is megtartották régi hírüket. A' belga kalapok kitn jók,
a' szalmafonás is honos Brüssel
Gént, Antwerpenben 's maga Lültieh
tartományban 6000 lakost táplál. Nevezetesek ezentúl a' brabanti, hennegaui namuri fél porczelán és porczelán 's a' c/jar/ero/-vidéki üveggyáruk, az olaj-gyertya- és szappangyárok. A' sörfzés nevezetes Antwerpenben, Löwenben,Brüsselben. A' gyarmati czukor tisztázása fleg Antwerpen és Gentben zetik, hol 1839-ben 28 ilyly gyár dolgozott.
A' belgiumi kereskedés melylyre a' kormány lehet legnagyobb
gondot fordit
következ adatokat mutat
a' bevitel tett 1842-ben
77,784,000 tallért az általános 's ebbl 63,273,000 tallért a' speciális
kereskedés, az az a' bens fogyasztás számára, ellenben a' kivitel tett
az általános kereskedés (külföldi 's belga árukban) szinte 1842-ik évben
54,541,000 és a' speciális kereskedésben (az az csak belga árukban)
38,351,000 tallért; az átviteli kereskedés 16,189,000 tallért. A' kereskedés élénkülése s növekedése kedvez tanúságot tesz Belgiumnak Hollandtóli elválása mellett. A' hajózás azonban 1840-ben
az elbbihez
képest 17 száztolival szállott alá; Belgiumnak ekkor 452 hajója volt
61,553 tonna teherrel, holott az elbbi 5 év diametrális számítása szerint
543 hajója 72,117 tonnával. Ugy a' kereskedésben, mint a' hajózási közlekedésben Angliának volt Belgiummal legersebb érintkezése.
A' belga hadsereg 101,400 emberbl áll, kiknek fele szabadságon van,
ezenkívül a' nemzetrség 590,910 embert számlál, kiknek egy harmada
mozgóvá tehet. A' tengeri er 14 hajóból áll 84 álgyuval. Jelentékeny
kikötje csak kett ugyan, u. m. Antwerpen és Ostende de Brüssel Gént,
Brügge, Lwen hajózható folyók és csatornák által vannak öszszeköttetésben a' tengerrel.
vizek a' Schelde és Macis ; legnevezetesb csatornák pedig a' Brüssel-Rupeli a' Brüssel-Charleroi-i, a' Mons-Cotidéi,
Ostende-Brüggei, a' Brügge-Genti ó ésuj, Lven-Rupelt Gent-Terneuzeni.
Az oktatásról 4 egyetem gondoskodik :a' lüttichi-iAS genti 348, löweni
809, brüsseli 324 tanulóval (1845-ben) továbbá jól rendezett elemi iskolák; egyes szakok számára pedig: az antwerpeni kir. makademia 502
;
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a' mechelni rajziskola 450
a'
brüsseli makademia 600,
300 tani :in \ nyal
zene-iskolák vagy conservatoriumok
Brüsselben 550, Liittichben 300, (Imiben 260 tanulóval; tengerészeti
iskolák Antwerpenben 60, Ost énéében 110 tanulóval; bányásziskolák:
Liittichben és Monsban; polg. mérnök iskola (leniben ipariskola Verriersés kézm-iskola Tournaiban. A' nevelés 's iskolaügy Belgium&«*,
ban leginkább a' papság kezében van, melylynék során 1845-ben 395
jezsuita is találtatott, kik azonban bizodalomra még e' szigorúan cath.
országban sem találnak. Namuri gymnásiumuk ölesé), és jól rendezett.
Azonban a' sajtó hatása mindinkább gyöngíti a' pappárt erejét, 's ha
még ekkorig nem tehette is, de bizonynyal kevés id múlva eltávolitandja a' természetien nyomást, melyly az iskolákra nehézkedik. A' hollandi kormány alatt a' napi sajtó egyre másra évenkint 2,660,000 bélyegzett ívet használt fel
10 év alatt ez öszszeg több mint háromszor anynyira ment. A' politikai lapok száma, melyly 1830-ban 34-re ment, 1837-ig
már 52-re ntt, 22,000 bélyeges példánynyi naponkinti szükséggel.
1837-ben pedig leszállittatván a' bélyegadó, 1847-ben már 122 hírlappal
bírt Belgium, melylyek naponkint 65,000 íven jelentek meg. 1848. máj.
t:uiít

a'

,

,

lüttichi

t

\

;

;

m-

—

;

9-ikén végre

a'

bélyegadó egészen megszüntetett,

's

azóta ismét sok,

fleg vlam hírlap jelent meg. A' szabadelmü párt legjelentékenyebb lapja
az „Indépendence" a' cath. pártéi közt legtekintélyesb a' „Journal de
Bruxelles". Orangista lap nincs többé.
Az iskolaügy szomorú állapotának
alapja a' belga alkotmány azon szakaszában fekszik, melyly teljes oktatási
szabadságot biztosit, minden megelz rendszabály nélkül, 's a' státusnak
minden felügyelését kizárja. Ilyly állapotban a' nevelésügye természetesen
egészen papi befolyás 's kormány alá jutott e' cath. országban. Csak
1842-iki sept. 23-án jött létre törvény az elemi oktatásról. 1846. elsején
volt Belgiumnak 4949 elemi iskolája 4531 tanítóval 's 1516 tanítónvel
618 iskolát papi-testület tartott, aagy részint leányok számára, minthogy
igen sok apácza van tanításra kész. A' világi iskolákba 209,343 figyermek,
's 146,217 leánygyermek járt, kik közöl 141,643 nyert ingyen oktatást.

—

;

Állított ezenkívül

a'

státus 2 normális, és 2Ú felsbb elemi iskolát,

's

a'

—

püspökök külön állítottak 7 normális iskolát.
Közép iskola (gymnasium)
74 van Belgiumban melylyek azonban még roszabb 's rendezetlenebb
állapotban vannak, mint az elemi iskolák. Rogier minister végre 1847-ben
állított két képz-intézetet középtanodai oktatók számára, kikrl akkorig
semmi gondoskodás nem volt.
Belgium népének természeti hajlamától segittetve, rendkívüli virágzásnak örvend itt a' régibb századokból Örökségül átszállott képz
mvészet. A' díjakkal ellátott mvészeti, fleg festi iskolák felette
látogatottak. 63 academia *s egyéb nev tanitóterem van e' kis országban,
a' festészet, rajz és építészet számára
mintegy 7000 növendékkel. *S
enynyi festnek lehetlen volna magát csak szegényül is eltartani ha a'
nemesség 's a' szorgalma által gazdaggá lett müveit polgárság dicsségét
,

,

—

nem keresné a' hazai mvészek ápolásában.
A' zene szinte igen el van
terjedve, 's a' kormány 3 conservatoriumot tart fenn, melylyek közt
legnevezetesb a' brüsseli számos jeles mvész (Vieuxtemps Servail 'saO
,

bölcsejc.
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10 ezer frankot nyer négy évi utazásra. A' belga mvészet- 's
irodalomról lásd, öszszefoglalva a' hollandival, németalföldi miit), 's irod.
czikkben. Különös figyelmet érdemelnek végre a' belga városokban a'
kórházak 's egyéb jótékony intézetek, melylyek többnyire önkénytes
adakozások által tartatnak fel, 's jeles szerkezetük által hasonló intézeteknek példány, képül szolgálhatnak.
Belgium, e' kis Francziaország franczia nyelvvel szokásokkal életmóddal, fleg dics községi rendszere 's egész Európában legtökéletesb
alkotmánya, és kifejtett, kész vasutrendszere által érdekes, melyly az
egész kis országot minden irányban áthálózza 's az utast annak eoyik
végétl néhány óra alatt a' másikig ragadja. A' belga vasutak
ezen
egyenes és gyors közlekedési eszközök Németország, 's az antwerpeni
és ostendei kikötk közt, az 1834-ki május elsi törvény által teremtettek. Mecheln a' középpont, melylybl a' vaserek ki ágaznak Antwerpen,
Ostende, a' porosz-német határ (Lüttich és Aachen) Francziaország és
Hennegau felé. A' kivitel Simons és de Ridder ügyes mérnökökre bízatott. A' brüsselmechelni rész már 1835. maj. 5-én, a' törvény hozatala
után egy évvel, ünnepélyesen megnyittatott. A' szerencsés kivitelt igen
segité a' fold lapos, egyenes természete, melylyen semminem tunnellek,
viaductok 's egyéb nagy költség munkák nem valának szükségesek,
kivévén az egy lüttichi plánum inclinatumot. A' közönség csak hamar
,

,

,

,

,

—

nagy ízlést, 's minthogy enynyi 's ilyly sebesség vasutakon éveken át
semmi szerencsétlenség nem történt, nagy bizalmat nyert a' vállalathoz:
mingyárt els hónapban 20 ezer utas fordult meg a' brüssel-mechelni
vasúton, 's e' szám harmadik hónapban már 50 ezerre növekedett. Egy
év alatt 563,210 személy utazott rajta, nyolczszorta több, mint menynyit
ugyanazon távolságon a' közszekerek vontattak A' tartományok egyenkint
elléptek kivánságaikkal 's az 1837. maj. 25-ki törvény eleget tett
mindnyájoknak.
Elbb kereskedési czikkelyek olcsó és gyors szállítása
volt a' f szempont, késbb személyes közlekedés lett az uralkodó eszme,
mint ezt minden vasúti tapasztalás világosan kitnteti. A' mecheln-antwerpeni vonall836. maj. 3-kán nyitatott meg, 's igy sorban a' következk. Azolta be végeztettek a' vonalok kelet felé a' porosz, nyugat felé
a' franczia, 's dél felé a' namuri és ismét a' franczia határra.
E' vasut>rendszer tehát öszszeköti Belgium minden jelentbb városát
mintegy
egy millió népességgel 's két helyen érinti a' tengert. Az utazás e' vasutakon igen olcsó statiónkint 25 centimé , vagy egy negyedrész frank,
's Brüsseltl Ostendeig az els rend kocsi csak 10 fr., a' második rend
char á bank csak 6% fr. Belgium nemes példája az, melyly Francziaországot 's a' német statusokat is egy roppant vasutrendszer létesítésére
ébreszté. A' fényes siker melylyet Belgium e' részben elhozott
meggyzé az embereket, hogy a' nagyszer remények, mik a' vasutak következményeit illetleg a' képzelet eltt lengenek, nem hiú álmok, nem
velbeteg számitók öncsalásai. A' belgiumi példa nagyszer. E' kis lelkes
ország, olyly jól, gondosan, 's anynyi sikerrel zi e' vállalatot melylyet
legelször
kisértett meg, hogy nagy kamat után sóvárgó magánosoktól
se lehetne több erélyt, ügyességet, takarékosságot kívánni. Belgium e'
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virágzó országban a' figyelmet fkép leköti, a'
melyly az 1835-ki heves vitákba került törvények nyomán jött létre. Belgiumban is, mint nálunk hoszszas és tüzes
harczot viselt a' központosítás, 's a' provincialismus ; ez utóbbi, a' menyn v rt- csak lehet, függetlenné akarván tenni a' községet a' középponti
amaz pedig
hatalomtól (mi felels kormány alatt szükségtelen túlság)
a' községek szabad életét 's mozgását egészen meg akarván semmisitni
(mi ismét túlság). Az eredmény igen ép és jeles községrendszer lón,
melylynek fvonalai következk választó a' községekben minden teljeskoru községlakos, ki a' lakosszámhoz képest változó census szerint 15
100 frank adót fizet. Ezen választók (kik egyszersmind kizárólag választhatók) választják a' községtanácsot, melyly, lakosszám szerint, legalább

Másik] mi

jeles

e'

kis

községrendszer

,

i

,

:

—

—

legfeljebb 31 tagból áll, 's melylynek kebelébl a' király nevez pol7
gármestert, és 3
4 „schöffot." Ezeknek szorosb tanáesa híja öszsze a'
községtanácsot, melylyet rendkívüli esetekben is öszsze kell híni ha a'
tanácstagok egy harmada kivánja. A' tárgysorozatot maga a' tanács
határozza meg; szavazás nyíltan történik, kivévén személyes ügyeket; ha
pénzügyi 's a' község anyagi helyzetét illet tárgyak vétetnek fel az
ülések nyilvánosak. A' fizetéssel ellátott polgármester és schöffök collegiuma gyakorolja a' végrehajtó hatalmat, teljesiti a' középponti kormány,
a' tartományi tanács és községtanács határozatait, kezeli a' község jövedelmeit, közmunkáit, törvénykezési ügyeit ez tartja fen a' rendet 's békét,
melyly czélra fegyveres ert is kérhet évenkint számot ad kezeléseirl,

—

,

,

;

;

melyly számadás 's a' községbudget a' községháznál letétetik, és mindenkinek nyitva áll. A' községtanács pedig tanácskozó és szabályhozó testület mind a' felett, mi a' községet érdekli; ha azonban olyly tárgyakban
hoz határozatot, melylyek a' község vagyonát nagyban 's lényegesen
illetik, határozata a' tartományi gylés 's a' király helybenhagyását
igényli. A' bels administratio 's helybeli rendrség szinte körébe tarto's
zik, szabályai azonban nem ellenkezhetnek az országos törvényekkel
a' tartománygyülés általános végzéseivel. Szabályait büntet sanetióval
is ersitheti, de csak egyszer rendri büntetéssel. A' biulget- és számadásokat vizsgálja 's helybehagyja vagy elveti, az adót saját választmánya
Ha körét túl
által vetteti ki
a' községi hivatalokra egyéneket nevez.
's
hágja, végzése a' tartományi kormányzó által felfüggesztetik
ilyly
második \>
öszszeütközési esetekben els izben a' tartományi tanács
utolsó felebbvitelben a' király itél. A' községek tehát önálló, saját érdekeiket szabadon 's függetlenül intéz, autonóm hatóságok] melylyek csak
anynyiban rendeltctvék a' középponti hatalom alá, menynyiben végzéseik
az ország általános érdekeivel öszszeütköznének. A' kormány csak ilyly
esetben avatkozhatik a' községek dolgaiba, különben nincs azokra egyenes befolyása, 's a' községtanácsot fel nem függesztheti. Másik toka a'
hatalomnak Belgiumban a' tartományi tanács, melyly a' tartomány fvárosában évenkint rendesen egyszer július hónapban ül öszsze 15 napra,
melyly idSnappal meghoszszabbittathatik. Rendkh üli esetekben a* király
híja öszsze. A' tartomány tanács tagjait ugyanazon választók válasznak,
,

,

,

,
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mint az országgylési követeket
most már csak 20 franknyi censussal.) Elnöke a' király által nevezett kormányzó. A' tanács tagjainak született belgáknak 's legalább 25 éveseknek kell lenni. A' tartománytanács
saját kebelébl 6 tagú állandó küldöttséget választ. A' tagok 4 évre
,

választatnak,

's

két éveukint fele részben kilépnek,

gylés

idején 5 frank

napldijt 's egy órára 1 /2 fr. úti költséget kapnak, az állandó választmány
tagiai pedig 8000 frank évdíjt A' tartományi tanács ugyanaz a' tarto1

mányra nézve, mi a' községtanács a' községre határozatait a' kormány
megsemmisítheti, ha körét túl hágta volna, de ennek 40 nap alatt kell
megtörténni. Az állandó küldöttség pedig, mint amott a' polgármester
és schöffok tanácsa, végrehajtó hatóság melylyben szinte a' kormányzó
elnököl. A' tartományi tanács ezen állandó küldöttsége a' községekre
nézve els felebbvitel, különösen olyly pénzügyekben, melylyek 1000
frankot túl nem haladnak. A' tartományi tanácsot a' kormány szinte fel
;

,

nem

oszlathatja.

A' belga kamara, melyly Belgium függetlenségének kikiáltása olta
anynyi jeles törvényt hozott, 's medd és küls politikát illet haszontalan
viták helyett lényeges, a' törvényes rendet, az ország jóllétét
az alkot,

mányban

elvek életbe léptetését 's kifejtését czélozó intézkedésekkel foglalkodott, valóban tiszteletet érdemel. Begiumban a' Nothomb
és Devaux elmunkálatai nyomán készült jeles alkotmány harmadik szakasza szerint minden statushatalom a' népbl ered; 's a' törvényhozó
hatalmat, a' királyon kivül, a' követkamra és senatus gyakorolja, melyly
elemek mindegyike fel van ruházva inditványozási joggal; de adó 's katonaság megajánlása, 's minden a' statusjövedelmeit 's kiadásait illet törvényjavaslat kizárólag a' követektl indul ki. A' követek nem csak azon
vidéket képviselik, nielylynek küldöttei, hanem az egész belga nemzetet
szabadon 's utasitás nélkül. Mindenik kamra bir verificalási joggal saját
tagjaira nézve. Mintkét kamra tagja egyazon idben senki sem lehet. Ki
a' követek közöl fizetéses hivatalra neveztetek a' kormány által, képviseli helyezetét azonnal elveszte 's csak uj megválasztatás után foglalhatta el újra. Határozathozásra absolut többség 's a' kamrai tagok többségének jelenléte kívántatik.
Mindenik kamrának joga van saját hivatalnokait megválasztani, magát , eljárási módját 's jogainak gyakorlatát
elrendezni, vizsgálatokat rendelni, a' ministerekhez kérelmeket nyújtani,
értesitést kivánni. Senkit a' tagok közöl véleménye vagy
's azoktól
szavazata szabad kinyilatkoztatása miatt üldözni vagy perbe fogni , sem
más tetteiért a' kamra engedelme nélkül elfogni nem szabad , kivévén,
ha bntetten kapatik.
A' követeket a' meghatározott adómenynyiséget fizet polgárok egyenesen választják; ezen adómenynyiség 20 és 100
frank közt volt, most már 1 848. óta csak 20 frank. 98 követ választatok 48,853
választó polgár által, kki közöl 14,835 esek a' városokra, 33,018 a' többi
községekre. 1000 városi lakosra 16 választó, 's 1900 falusira 11 választó
esett, 40 ezer lakosra 's 480 választóra egy képvisel , 's egész Belgiumot
véve 85 lakosra 1 választó.
Hogy valaki megválasztathassék semmi
egyéb nem szükséges , mint hogy belga polgár, 25 évet túlhaladott , 's
Belgiumban lakó legyen. A' követek 4 évre választatnak fele rész két
évenkint kilép. A' királynak ioga van feloszlatás által a' nemzetre hivatfelállított
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kzni, *8 ekkor egész kamra megujittatik. A' követek havidija 200 frank, de
a' kik az országgylés helyén laknak, semmi fizetést nem húznak.
A'
senatus tagjait ugyazon polgárok választják, kik a' követeket, minden
egyes tartomány lakosszáma arányában, 8 évre, 's 4 évenkint tele részben kilépendket, Belgiumban lakos, legalább 40 éves és legalább 1000
ír. egyenes adót fizet polgárok sorából. A' senátorok fele számmal vannak,
mint a' követek
fizetést nem húznak; ülést a' követkamra ülésidején
kivül nem tarthatnak. A' kamrák rendesen évenkint egyszer (novemb.
elején) ülnek öszsze, ha elbb a' király által öszsze nem hivatnak 's
legalább 40 napig kell együtt maradniok. Ha a' király feloszlatja a'
kamrákat, 40 nap alatt nj választásnak kell történni; 's két hónap
múlva uj gylésnek tartatni.
A' ministereknek csak ugy van szavuk
a' kamrákban, ha egyszersmind azoknak választott tagjai, de bemehetnek azokba
ha szólni akarnak
's
kihallgattatnak
valamint a'
kamrák is követelhetik, hogy megjelenjenek. A' kamrának van joga a'
ministereket vád alá fogni 's a' eassatio szék elébe idéztetni, kik ha elitéltetnek kegyelmet a' királytól csak egyik kamra kérésére nyerhetnek.
A' képviselház í'5 tagból áll, a' senatus 47-bl. De 77>e//.rministerium,
a' szabadeimü párt által sürgettetve, 1847-ben engedni akart anynyiban,
hogy a' képviselk és senátorok száma a' népesség arányában szaporitassék. Az 1848-iki mart. 12-iki törvény tovább ment, 's a' választócensust egész országban az alkotmányban meghatározott legalsó menyinyiségre szállitá le. Egy másik törvény máj. 26-áról szoros korlátokat tz
a' kormánynak a' képviselkrei befolyása elébe. 'S hogy a' függés és
megvesztegetés gyökeresen kiírtassék elhatározták a' kamarák
kiesit
túlságos purísmusnak hódolva, hogy a' ministereken kivül semmi köztisztvisel ne lehessen kamrai tag, 's egy évig képviseli megbízásának
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elfolyása után fizetéses kormányhivatalt senki se vállalhasson
kivévén
a' ministeri
kormányzói 's diplomatikai agensi hivatalokat. A' tiszta
,

,

népakarat tehát a' belga alkotmány szerint lehetségig biztosítva van.
Belgium népe nem tartozik ugyan az adóval legterheltebbek közé,
azonban pénzügyének igen gazdag forrásokra van szüksége. A' hivatalos
fizetések általában igen mérsékeltek, 'a a' hivatalnokok olyly democratiai
lábra vannak téve, mint egy monarchiában sem. A' közterhek igazságom
mérték szerint osztatnak ki. A' közigazgatás példásnak mondható. Azonban
még a' Hollanddali öszszeköttetés idejébl tetemes adósságteher maradt
fenn
1848. elején a' belga státnsadósság 626 millió frankra ment l'ö és
léi millió franknyi kamattal.
A' bndget tételei közt nevezetes helyet
foglal a' szegények segélyezése. Flandriában és Brabantban
utóbbi
években, roppant szükség származott fleg a' lenipar fennakadásából,
öszszekötve az évek rósz termésével 's az élelmi szerek drágaságával. A
ottani lakosok rest és régihez ragaszkodó természete nem bir elég rngékonysággal az eldugult munkaforrások helyébe ujakat keresni, 's különösen
ellenszenvet érez a' tengervízzel, melylyen pedig sok ezer találhatná
élelmét. Már 1841
44-ig lls-ról L45-re hágott 1000 lakos után keleti
Flandriában a' szegények száma j 1846-ban mindkét Flandriában több
ember halt meg , mint született (az ujabb történetben ritka tüneménj !)
a' népességnek csaknem
fele segélyezésbl ólt, 18 17-ben mindegyik
;

—

.
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Flandriában több mint 200,000 ember szorult segélyezésre, mire 2,594,000
Brabantban
franknyi öszszeg fordíttatott. Keleti Flandriában minden 5
minden 4 nyg. Flandriában minden 3 lakosra jön egy szegény azaz
A' büntettek száma is ilyly arányban növekedett.
közsegélyre szoruló.
18 év alatti figyermek 1845-ben csak 2146, 1847-ben már 7283 leánygyermek pedig 1845-ben 429, 's 1847-ben már 2069 volt fogságban.
A' kormány legjobb akarata mellett is, csak keveset tehetett ekkorig a' bajnak
ll°/ -nyi
orvoslására. Az idegen világrészekbe kivitt lenkelmékre 10
praemiumot tett az ország belsejében szegény gyarmatokat állított mire
Van den Bosch hollandi már 1818-ban adott példát mindent elkövet a'
szerszámok, gyártási módszer javitására, takarékpénztárakat, foldmivelési
bankokat 's egyleteket állit emeli a' kertészetet gyümölcstenyésztést.
1848-ban csak Flandriában 1 millió szavaztatott meg vízépítési 's 700,000
melyly öszszegek 1849-ben még tetemesen
frank útépítési munkákra
neveltettek, 'sat. de mind ez ekkorig csak keveset használt úgy hogy
egyedüli gyógyszernek látszik egy a' kormány által cszközlend nagyszer
kivándoroltatás. A' népesség ugyanis Flandriában anynyira tömött, hogy
13 ezer ember jön egy négysz. mérföldre.
Belgium utóbbi státuséletében elkel helyet foglalnak el a' vlam
(flamand) mozgalmak melylyeknek azonban, fontosságuknál fogva, külön
,

,

,

:

;
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czikket szántunk (1. Vlam mozgalmak).
Figyelmes pillanatot vetve viszsza mind erre el kell ismernünk a' belga
ál ladaimi 's népélet sokoldalú 's gazdag tartalmát. A' szellem magasb
de hiszen a' népek
röpte ugyan alá van rendelve a' gyakorlati iránynak
mveldési utai különfélék.
Mig a' szomszédnépek 1848. óta politikai
feloszlásnak 's forradalomnak lnek kitéve , a' belga polit. pártok épen ez
,

,

—

id

óta békét kötöttek, 's félre tették a' forradalmi emlékezéseket, hogy
az alkotmány életfeltételeibl reformáló utón fejtsék ki a' közjólétet 's

szabadságot. A' belgák nem akarnak sem többet sem kevesebbet, mint a'
mit a' meglev viszonyok terén el lehet érni. Kivévén egy két gyárkerületet
a' socialistai elméletek nem találtak kiterjedésre, noha a' belga társaság
szenved azon társadalmi gyarlóságokban
melylyek civilizátiónkat
is
jellemzik. De a' nép törvénytisztelete 's bizodalma igen nagy, kormányférfiai pedig buzgón törekszenek a' bajt orvosolni, vagy legalább enyhíteni.
Belgium kétségkivül azon európai példány státus, melyly ben az újszer
constitutionalismus békés tovább fejlését legnagyobb hihetséggel vár,

hatni.

—

T.

Bell. Scót család neve melylybl számos igen jeles seborvos , 's e'
szakbeli író származott. A' híres Bell Benjáminon kivül, ki e' század elején
halt meg Edinburgban, nevezetesek még: János, sz. 1762-ben, edinburgi
seborvos 's professor, 's ennek testvére Károly szül. 1781-ben, elbb
londoni, azután 1835. óta, a' hires Turner helyébe szinte edinburghi
professor.
Boncztani réztáblákkal ellátott, 's testvérével társaságban
kiadott, pontosság- 's gondos kiállítás által nagybecs boncztani munkái,
különösen a' ,, System of dissections" ,,System of operatíve surgery"
,

—

világhírek.

—

h.

Bellermann (János Joakim)
középtanodai igazgató

,

szül. 1754-ben Erfurtban, hol 1784-ben
1790-ben egyetemi theol. tanár 's a' tud. akade-
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mia tagja és titoknoka lett. 1803-ben Berlinbe tétetett át, mint az úgynevezett szürke kolostori gymnasiuin igazgatója , melyly körül nagy érdemeket szerzett.
1824-ban nyugalomba lépett , 1833-ban ünnepié tudor-

—

sága 5U éves jubileumát; megh. 1842-ben, 88 éves korában. Mint tudós
theológ , paedagóg , és régiségbuvár egyiránt ismeretes. Számos munkái
közöl legkitnbbek ber die Gemtnen der Altén mit dem Abraxas-büde,
ber die Skarabaea-Gemmen; Geschichlliche Nachrichten aus dem Alterthttme über Essder und Therapeuten ; Der Úrim und Tinim mim, die altesten
Gemmen; Bemerkungen über phoenizische Miinzen ; Versuch einer Er~
lárung einiger morgenlándischen Talismane ; de Phoenicum et Poenorum
inseriptionibus s a' t.
B.
Bellini, (Vineze)
egyike a' legjelesebb operaszerzknek, szülét.
Sicüiában, Cataniában, 1802-ben, meghalt Paris mellett Puteauxban
1835-ben a' nápolyi eonservatoriumban nyeré els zenészeti képeztetését, késbb Tritto- és Zinyarellitl tanulta a' hangszerelést. Több kisebb
zenem és egyházi hangszerzemény készítése után, mik nem nagy jelentséggel birtak, 1824-ben „Adelson e Salvina" czím operájával lépett
tol elször a' nápolyi királyi zeneegylet kis színpadán, és mind ez, mind
késbben „Bianca e Gernando" czím dalmüve is a' S. Carlo színházban
olyly kitn tetszéssel fogadtatott, hogy már 1827-ben fölhivatott, a'
majlandi Seala - színház számára írni operát. E' czélbl szerzé az ,,//
Pirata" czím dalmüvét, melyly nevét a' külfölddel is megismerteié. A'
szerecséjére sokat tett Bubini bájoló éneke, ki a' f szerepet vivé, 's
az olasz opera e' korbani meddsége. Ezt követte hasonló szerencsével
1828-ban „Straniera-' czím operája. Azonban dicsségének tetpontjára
csak „Montecchi e Canw/eífí "operája által jutott, melylyet 1829-ben a'
velenczei színpad számára irt. Romeo minden nemzet nagy énekesninek
diszszerepévé vált, kik Bellini bájos zenéjét a' világ minden részében megismertetek. Rövid idn erre a' ,,Sonnambttla,- „Norma,-*- „Beatrice di Tenda" czím világhír operáit irá, míg végre 1833-ban Parisba utazott, hol
az olasz zenén kívül más egyebet is hallván, és tapasztalván, hogy az ottani
közönség nem épen föltétlenül bálványzá müveit, igyekezett e' kényes és
mieltt uj operával
hatalmas világfvárosi közönség ízlését kitanulni
lépett volna fel
és e' közben meghivás következtében Londonba ment,
hol a' legfényesebb fogadtatásban részesült. Viszszatérve Parisba irá az
ottani olasz opera számára ,,// Puritani" ját. A' franezia iskola befolyását
ez utolsó müvén már észre lehet venni és ezzel bebizonyitá hogy elbbi
csupán csak fülcsiklándoztató operái szegénységét 's ürességét érezni
kezdé,'sazt, mi eddig egészen idegen volt eltte, gyorsan, de szolgai
utánozás nélkül tudta elsajátítani. Ujabb mvészi törekvéseinek közepette
ragadá el a' halál. Tekintve Bellini átalános mködését, ez az olasz zene
vala a'
fejldésére nagy jelentség volt. liossini minden utóda közt
legönállóbb és sajátságosabb. Bellini zenéje a' szó teljes értelmében nem
drámai, mert a' színpadi és egyéni charakteristika teljes hiányában szenved, és e' részben példányképétül, Rossinitól nagyon hátramarad ; de más
részrl meg van a/.on érdeme, hogy a/, olasz iskola coloratnráját melyl)
Rossininé} egész a' természetlenségig fokoztatott, némileg korlátosa, I'
operái zenészeti- teohnicai szempontból megítélve sem tarthatnak igényt
:
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kitnségre, melyly vád azonban ntósó dalmvére legkevésbbé alkalmazAzonban édes, fülcsiklandoztató, érzéki zenéje általánosan elbájold
a' közönséget, 's világhír lett operái a' világ minden színpadán forogtak,
Nemzeti színpadunkon „Norma, Alvajáró és
kerestettek, imádtattak.
Beatrice di Tenda" operái folyton a' legnagyobb hatással adatnak,
a'
„ Puritánok" mindenek közt legkevesb sikerrel hozatott nálunk színható.

—

—

—

re.

— V.

I.

Bels -Szolnok

vármegye, fekszik Erdélyország éjszaki részén az
ujabb felosztás szerint a' rettegi és kolozsvári polgári kerületekben , az
éjszaki szélesség 46° 57' 40" és 47° 39' 10" 's a' keleti hoszszuság 40°
54' 30" és 42° 5' 30" közt. Határai éjszakról Mármarosvánnegye, keletrl
délre Doboka, nyugotra Közép-Szolnok vármea' beszterczei szászvidék
,

,

Kvárvidéke. Legnagyobb szélessége 12,hoszsza 10 mértföld
levén, kiterjedése 58 80/ osztrák vagyis 60 69 / geograph. Q mértföldre
gyék

és

Természeti tulajdonságát illetleg, valamint egész Erdélyt csupa
hegyes tartománynak mondhatjuk ugy Bels-Szolnok is csupa hegyvölgybláll, 's egy kis rónaságot csak a' Szamos folyója mentiben láthatni.
Hegyei a' Magyarországból bejöv Kárpátokból veszik eredetket nevezetesen pedig a' Beszterczevidék határszélén álló Galacz hegységbl,
melylyek ágai a' Szamost kisérve e' megyébe is becsapnak 's azt egészen
elbontják. Egyik ilyly fhegy vonal a' láposi melyly kezdetét veszi a'
Czibles hegységbl, és 18
órai menetele után nyugoti irányából éjszaknak fordul, 's Hagymásláposnál végzdik. A' Czibles hegytl kezdve 27
órai vonala van, 's a' következ hegységeken és hegyeken megy keresztül
Pojána-Zimbruluj Porki Djálu-Spanuluj, Breáza, Alunis, Dumnyezo,
Djálu-Kasseluluj
Koplopi, Arunkás, Vurvu-Fuz, Djálu-Gimi DjáluBarkuluj Kirlior Djálu-Kunkuluj és Djálu-Szerni a' kvári vár omladékaiuál. Másik, de rövidebb hegyvonal a' hennuli, melyly ered Dobokavármegyében a' Sandraja hegységbl, 's éjszaki menetében végét éri Somkerék, Magosmart és Kocs megyebeli faluknál. Hoszsza 18 mértföld.
Határt csinál elbb (3y2 órányira) Beszterczevidék és Dobcka majd eoy
részrl Bels-Szolnok más részrl Doboka és Beszterczevidék közt 's
átfutja a' most nevezett 3 törvényhatóságot. Az egész meo-ye a' Szamos
folyó vidékéhez tartozik 's ez legnagyobb folyóvize. Mint közönségesen
tudva van, a' Szamos háromféle, u. m. Nagy-Szamos, Kis-Szamos, és e'
kettnek egyesülésébl származott Öreg-Szamos. A' Nagy-Szamos ered
tétetik.
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elválasztja ezt Bels-Szolnoktól, 's aztán e' megyében tovább hömpölyög.
A' Kis-Szamos ismét a' Hideg-Szamosból és Hév-Szamosból tétetik öszsze, emez a' bihari, amaz a' kolosmegyei hegyekbl eredvén 's a' BelsSzolnokmegyében fekv Dézs városánál egyesül a' Nagy-Szamossal. Az
egyesült Szamos folyik Dézstl Bognáig a' megyében, Rognától Szurdokiohatárt von Kvárvidéke és B. -Szolnok közt, Turbucza és
közt
elválasztja Közép-Szolnokot Dobokától
's
ezután Közép-Szolnokmegye közepén folyik Sülelmedig
innen elválasztja Gerdánfalvig
,

rmez

,
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innen pedig Kolcsérig Kvárt választja el Szathvégre a' Tiszába ömlik. Az igy alakult Szamos
mértföldet foglal el. Második nevezetes,
folyam fvidéke Erdélyben 248
de a' Szamosnál jóval kisebb folyó a' Lajtos. Ered ez több egyesült patakokból Oláh-Láposnál, 's folyását veszi Rogoz, Domokos, Magyar-Lapos,

Kvárvidéktl
raármegy étl

,

,

1

1

* »

1

ü

Maeskamez Groppa, Remete, Kovács,
Hagymás-Lápos és Kis-Bozonta helységek

Szakállasfalva,

Katalinfalva,
határain keresztül. A' Lápos
folyó vidékéhez 69 helység tartozik , 's csupán B. -Szolnokot és Kvárvidéket nedvesítvén 24 órai menete után Kis-Bozontán alul 3 / 4 órányira,
's igy már Magyarországban Aranyosnál az Üreg-Szamosba ömlik. Harmadik folyója a' Sajó melyly Dobokavármegyében Fels-Sebes falunál
ered, 's B. -Szolnokmegyében 15 órai folyása után Kocsnál az Öreg-Szamosba szakad. K' három folyóján kivül tömérdek hegyipatak áztatja még
de ezeket névszerint elszámlálni feleslegesnek tartom.
e' megye földét
Miután Erdélynek még völgyei is 2000 lábnyira emelkednek a' tengerszin
Bels-Szolnoknak is, melyly merben
felett, igen természetes, hogy
hegyekbl áll a' vele egy fok alá es helyeknél kedvetlenebb tenyészeti
,

,

,

,

,

ereje

van. A' lég melegsége

nagyon mérsékleti,

még naponként

\s

is

úgyhogy néha egy huszontetemes melegségi ingadozást tapasztalni
négy órában 23° melegen is átmegy a' légkör. Legalább Berde számitása szerint anynyi bizonyos, hogy tiszta idben középszámitással
minden téli napon 6°, minden tavaszi és szi napon 9 5° és minden nyári
napon 12, 3° meleg különbséget lehet észrevenni az éj és nappal
között. Es ezen órák, napok, hónapok és évek közötti meleg-különbség
az, mi a' mezgazdaság termékeit, 's fleg a' bortermés minségét, csaknem minden évben más fokán állítja el a' jóságnak legtöbbször a' roszszaságnak. Mert általában el lehet mondani, hogy Európa nyugoti része a'
hmérték szeszélye^ségének nincs ugy kitéve mint Erdély mert itt gyakran nyárban is, fleg árnyékos idben, az ember csak amúgy didereg, *s
nyári napok reggelein Horáczczal elmondhatni Matutina
a' legszebb
Uralkodó szelek a' keleti és nyupá~rum cautos nunc frigora mordent.
goti, ez nedves, amaz száraz természetérl ismeretes. Olyly szelek, melylyek órákhoz, évszakokhoz volnának kötve, nincsenek; deemlitést érdemel
az hogy Dézsnél a' hármas völgy találkozása pontján csaknem örökösen
fú a' szél. Egyébiránt a' leveg, ha friss is, de egészséges, honi (endemicus) betegségek nincsenek ugyan, bár néinelyly orvosok a' pokolvart,
csömört, hagy mázt, ilylyeknek számítják. Használható földét B. -Szolnoknak nem tudjuk megmondani, mert Erdély soha fel nem méretett, 's
a' nemesség ezeltt még földjei 's személy-öszszeirását sem engedé meg.
Egy 1828-ki hivatalos öszszeirás után az adózók kezén volt 37,731 hold
szántóföld; l-i h. szl; 20,981 h. kaszálló. Anynyi bizonyos, hogy a/
erdk és kopár bérezés vagy bokros legelk 3/., részét foglalják el ft'
megyének. Termékei közül legelször az ásványok országabeli említend,
miután ezek a' megyében legnagyobb fontossággal bírnak, Így
kimerithetlen sóhegy vonalnak, melyly Galicziából és Máramarosból jo,
egy ága ide is becsap, 's egy gazdug BÓbánya most is mvelésben Tan
Dézsaknánál. Ez a' hegy hagása szerint 32 öltl fogva Legfeljebb ,,) w
mélységre mvelhet mivel már ott a' kszikla feneke rapi
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ereszt melyly okból a' sószikla lefelé használható vastagsága legfeljebb
35 öl. Évi termése 30-40,000 mázsa, mi Erdélyben is többet ér 120,000
peng forintnál. Arany és ezüstnek csak nyomdokai vannak de bányák
nem mveltetnek. Vasércz már több helyt található, de legnagyobb
menynyiségben ásatik Oláh-Láposnál. Más érczbánya nincs, hanem igen
jó épületkövek ásatnak Dézsnél, Csicsóhegyen. Számtalan friss forrásain
kivül van egy vas és kéntartalmú gyógyvize és fördje, Kér falunál közel
Dézshez. Bels-Szolnok határa nem hazája a' gabonatermesztésnek, mert
kevés rónaföldje levén, szántóföldje sem sok, 's ennek nagyobb része hegyoldalokon levén sok és gyakori trágyát kivan; a' föld alkotórésze leginkább
agyag és mész. Mindezek daczára termesztetik búza, elegybuza, rozs, árpa,
káposzta, kender; de legnagyobb kiterjedésben a' kukoricza, melyly az
oláhnak mindennapi kenyere, a' magyarnak pedig az ebbl készült puliszka
reggelije és vacsorája szokott lenni. Burgonyát már nem termesztenek
enynyit, pedig kár, mert a' kukoricza kissé nedves években, melvlyek itt
épen nem ritkaságok, meg nem érik, 's akkor kész az éhség egész Erdélyben. A' sok és ers böjt kedviért az oláhok a' kukoricza közé paszuljt,
disznó- és uri tököt is sokat vetnek, 's az utóbbiak magvaiból olajat sajtolnak. Gyümölcsre nézve nem lenne ugyan rósz az éghajlat, de azért mégis
kevés termesztetik. Legtöbb terem még magvaváló szilva és Szamosujvár
körül igen sok sárgadinynye anynyira hogy ezt meszszi földekre is széthordják; már a' görögdinynyének nem hazája Bels-Szolnok. Mint láttuk,
az erdk nagyobb tért foglalnak itt el mint a' szántóföldek de azért az
erdgazdaság a' legnyomorultabb lábon áll és vágásokra osztott 's rendesen müveit erdket itt hiába keresnénk. Ffanemek a' bikk, tölgy,
cser, szil, gyertyán, som, juhar, 'stb. Eperfákat némelyly uraságok
kezdtek ültetni legtöbbet gr. Bethlen Ferencz Bethlenben. A' szlre
nézve szinte nem kedvez a' b. -szolnoki éghajlat 's a' mi kevés van,
savanyu bort terem. Adózók kezén 1828-ban nem volt több 145 hold
szlnél. Mi az állatok országát illeti, a' különbféle bogarakat mellzvén
csak a' méhtenyésztés említend, melylyel itt-ott az uraságok bibeldnek
st vannak erdei méhek is melylyek fába fészkelik be magukat. Legközelebb Hondán egy ilyly vadméhtanya találtatott melylynek felvert méze
8 vederre ment. Selyembogártenyésztés végett Bethlenben gr. Bethlen
Ferencz sok ezer eperfát ültetett. Halat ad ugyan a' Szamos és Lápos de
keveset. Az aprómarha tollával és húsával bár igen nyereményes kilátást
enged, mégis igen csekély menynyiségben tenyésztetik. A' táp drágasága,
itt mi nyereséget sem hajt. Nagyobb vadak közül
a' p'acz nem léte miatt
az, mit gyakrabban találhatni minden nagyobbacska erdben,
medve és
különösen a' Cziblesen legnagyobb és leghatalmasabb vadászatok tartatnak,
hol a' magyarláposi lakos vadászi bátorsága bámulatra ragadja az embert
a' medvékkel szembeni hidegvérüségében. A' sertéstenyésztés itt és a'
szomszéd Kvárban és Középszolnokban még meglehets menynyiségben
zetik miután e' vidékeken szép makkos erdk találtatnak. Ellenben lovat
már keveset tartanak, pedig az álladalom Dézsen hágóménintézetet tart,
nevezetes lóvásárok történnek.
's a' megyebeli mezvárosban Rettegen
Kecskét a' szegénység tart tehén helyett 's a' húsát csak a' szamosujvári örmények eszik meg, kik ezt szárítva boszenyicza név alatt igen
;

,

,

,

,

,

;

,

;

,

,

,

,

z

,

,

Bels-Szolnok.

-180

Tehenet nem tartható szegénynek rendesen két kecsketartás
megengedtetik. Juhot, 'e azt is durva gyapjúval , Bels-Szolnok kevesebbet tenyészt mint a' többi erdélyi törvényhat óságok ellenben szarvasmarhát szép számban nevel 's a' Czibles alatt Egres faluban egy
sehweiezi család telepedett meg, mclyly meglehets tehénsajtot készit. A'
szarvasmarha itt sem olyly nagy mint
agyarországban 's tapasztalás
szerint a' legszebb érmelléki faj is hamar eltörpül, de munkásságára és
tartósságára nézve különös figyelmet érdemel. Népessége e' megyének
1846-ban volt 114,450 lélek, 1828-ban még csak 78703; kik laknak 1
királyi városban Szamosujvárott, 1 nemes városban Dézsen, 1 mezvárosban Rettegen, 1 J4 faluban és 5 pusztán. Nemzetiségi tekintetben
legszámosabbak az oláhok, kik 78,740 fre mennek, 's az egész megyében
el vannak terjedve; utánok következnek a' magyarok 35,460 számmal,
zsidók legtöbben laknak Bethlenben de öszszeséseel sincsenek 250-en.
Végre vannak itt örmények is számosan de miután ezek a' magyar
nyelvet igen tisztán beszélik, 's maguk is magyaroknak kivannak tartatni,
ket nyelv tekintetében egészen a' magyarokhoz számitottuk. Kelet
ezen szép faja Armenia pusztulásával indult Európába. Miután III. Leo
királyuk egyenetlen fiai török és persákat vegyitének ügyökbe a' hon e'
két testvér nagyravágyásának áldozatja lett. így telepedett le vagy 3000
család Moldvában. Honnan 1668. hogy kiütött a' polgári háború felkeltek,
kóboriának mig 1671-ben Erdélybe költözének, hol I. Apafii
's addig
Mihály barátságosan fogadá. Eleinte településök helye volt Gyergyó sz.
Miklós, Szépviz, Besztercze, Görgény, Felfalu, Petele, Ebesfalva; de
azután többfelé széledtek. I. Leopold csakhamar bejöttük után jogot adott
Szamosujvár építésére a' minthogy e' megyében 1726-ban Szamosujvárt
fel is épiték
's ennek birtokában III. Károly által meg is ersittettek.
Nyelvüket, mit behozának, ma is beszélik de magyarul a' nem született
magyarok közt
beszélnek legtisztábban, 's hogyha miséjöket nem tartanák anyai nyelven maholnap kimenne divatból az örmény nyelv.
Ugyanis az örmények mindnyájan római katholikusok, még pedig buzgók,
de miséjöket nem római, hanem anyai nyelvükön olvastatják. Jelleme az
örménynek a' beszédesség, udvariasság. Igen tudván a' nnem kedvében
járni, kereskedési czikkekben a' nnem Ízlését eltalálni, mind e' napig
egyedüli kereskedink. Termetük közép kerek arczczal, nagy fekete szepedig, mivel ép'
mekkel 's hollósötét hajzattal. A' férfiak pirosak, a'
olyly szenvedélyük a' hon ülés, mint a' férfiaknak a' járkálás, többnyire
halványok. Öltöztök a' magyarokéval ugyanaz. Papságra és orvosi hivatalra legtöbben készülnek tanultjaik. Mértékletes
szigorúan takarékos
emberek, 's azért vagyonosok. Bels-Szolnokban Szamosujvárt csaknem
egészen lakják 3025 fvel, 's e' mellett Dézsen 's még másutt is elszórva
találtatnak. Vallási tekintetben van itt 6913 római katholikus 687 unitárius, 27,860 református, 20,121 nem egyesült és 55,831 egyesült görög
hit, és 250 izraelita. A' r. katholikusok i» paroehiája az erdélyi püspök
kormánya alatt a' bels-szolnoki esperességbe kebelezve meh Ív azonban
Besztercze és Kvárvidékekre is kiterjed. A' legszámosabb egyesült görögök a' fogarasi püspök megyéjében 's Bálványos-Váralja, Bethlen, Eacskó,
Középfalva, Oláh-Lápos, Ormány Retteg Szurdok nevet visel deoaszeretik.
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natusokban 156 parochiát számlálnak. Végre a' reformátusok 28, a' nemegyesült óhitek 29, és az unitáriusok 1 anyacgyliázuk az illet erdélyi
püspök és superintendcnsek által igazgattatnak. Legnépesebb anyaegyházak a' r. katholikusoké és reformátusoké, az óhiteknél 500 lélek sem
esik átmérleg egy anyaegyházra, honnan az e' hitbeli papok igen szegények, 's kevés kivétellel tanulatlanok. Milyly fokon áll e' megyében a' népnevelés, ezt a' tanodák számából könynyen megítélhetjük. így 1842. volt itt
9 r. katholikus 25 református és 4 görög hit tanoda. Es igy midn a'
katholikusok és reformátusoknál kett hiján minden anyaegyház mutathatott 1 tanodát
akkor az óhiteknél 45 anyaegyházra esett 1 iskola.
Ehhez ugy hiszem, nem kell commentár. A' bels-szolnoki nép legnagyobbrészben földm Íveléssel és állattenyésztéssel foglalatoskodván a' mipar
még itt bölcsjében van. Egyébiránt Dézsen és Szamosujváron mindenféle
és számos kézmves találtatik, kik készítményeket más szomszéd megyék
számára is dolgoznak. A' kézmves családok öszszes személyzete 4370.
Kordoványbrt sokat és jót készitenek a' szamosujvári örmények. Vashámor van Oláhláposon, 's a' számosabb szeszgyárak közül legnagyobba'
bethleni. Szamosujvár és Dézs elég élénk kereskedést folytatnak különféle
iparkészitményekkel és gyarmati árukkal mert mint fentebb láttuk
az
Örmények Erdélynek legels kereskedi. Marhavásárt Dézs, lóvásárt
pedig Retteg tart legnevezetesebbet. Hajdan az Üreg-Szamos mint hajózható viz használtatott 's rajta több ezer mázsa sót vittek ki Magyarországba. Ugyanis e' folyónak szélessége 50 — 60 öl, mélysége 3
12 láb
1786-ig 's még 1820 30
levén, szabályozva hajót is megbírna. 1780
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szállitgatának tutajokat a' Nagy-Szamoson Dézsig; de ma egészen
el van tiltva, mert a' tutajokat a' radnai katonai vidék adta, de igen sok
kelletvén, fel kellett hagyni vele; mivel természetesen egy tutaj csak

között

is

egyszer tuda szállítani, következleg a' tutaj itt fenn apadt, ott pedig
igen megolcsódott. A' kereskedést elmozdítja a' megyének több fútvonala. Ilylyeu fútvonal elször a' beszterczei, melyly Szamos-Újvártól
Dézsig 7360 folyó öl vagy l 3/4 mértföld, Dézstl az árpástói postáig 9050
Öl , Árpástól Somkerékig 10,000 öl, Somkeréktl Beszterczéig 10,100 öl,
azaz öszszesen
mértföld. E' vonalon több nagy hid van. Legnevezetesebb és legszebb a' közelebbrl bevégzett bethleni hid, faragott klábokkal, 40 ölnyi hoszszaságban. Somkeréken hajó- vagy hidason járnak,
mióta a' hid öszszedült. Az ut fekvését Szamos- Újvár és Dézs között 2
kisded hegy vágja ketté; innen Beszterczéig szép lapályos, kivéve egy
kis hegyet Balázsfalvánál. Azonban az egész vonal elfogatot nem igényel,
és 5 mázsa teherrel 2 nap a' ló bevégzi. A' dézs-nagybányai vonal egyik a'
hon legjártabbjaí közül. Dézsnél indul ki a' beszterczei fvonalból. Tart
Dézstl a' kaczkói postaállomásig 5713, onnan Galgóig 5029 , Galgótól az
ilondai postaállomásig 7118, innen Gauráig 8771, Nagy-Somkutig 4076,
innen Szakállasfalváig 6792, onnan a' magyar szélekig 1740, öszszesen
37,145 öl, vagy 9'/ 4 mértföld. E' vonal, nagyon kevés részét kivéve,
egészen el van készitve. Futását a' Szamos partján kezdi Sósmezig, hol
meglehets hegyecske emelkedik, mit az 1817-iki éhségkor készittetének
hogy munkájáért élelmet kapjon mit a' most is fenálló emlék is
a' néppel
bizonyit. A' dézs-kapnikbányai vonal szinte figyelmet érdemel, a' menynyiben
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ez is csaknem egészen ki van kövezve, 'g Dézs vidékét öszszeköti a' határszéli
bányavidékekkel; Ez út hoszsza Dézstl Magyar-Laposig 21,500, onnan
Kapnikbányáig 15,800, öszszesen 37,300 öl, vagyisD j mértfold. MagyarLaposig egy nagy begye van. Láposon túl mindjárt van egy más; a-többi
járható.Bethlentl Somkerék Pele egy régi római útnak maradványa most is
szemlélhet. Közintézetei közül megemlítend a' dézei kisdedóvó, a' szamosnjvári ápolda, és ugyanitt az országos fenyitház, nielyly a' szamosnjvári
várban van letelepítve. A' hajdan adózó jobbágyság kezén lev fekv birtok
kiterjedését fentebb már emiitettük itt csak azt toldjuk hozzá, hogy
szinte az 182<S-ki hivatalos öszszeirás szerint e' telkeken termett 104,644
192,080 m. tengeri zab árpa, 2,707 akó bor,
bécsi mér búza rozs
209,814 mázsa széna, 's volt 489 ló, 11,252 ökör, tehén 3,943 juh és
kecske. És a' 77,204 népesség közt találtatott 266 pap, 4,113 nemes,
153 tisztvisel és honoratior, 4370 kézmves, 68,300 paraszt. Régi várromok vannak a' következ helyeken Bálványos- Váralja Bethlen, CsicsóUjfalu, Dézs. A' szamos-ívjvári még jó állapotban van. Uradalma csak egy
van, t. i. a' szamos-ujvári melylyet a' kir. kincstár bir. A' többi falukat
igen számos család birja, melylyek közt nevezetesebbek: gr. Bánffy, gr.
Bethlen, gr. Eszterházy, gr. Ilaller, gr. Korriis, gr. Lázár, gr. Mikes, gr.
Khédey, gr. Teleki, báró Huszár, b. Jósika, Makray, Tormay Vér, 'stb.
Testületek közül birtokosok Kolozsvár városa és az erdélyi reform, püspökség.Bels-Szolnok elosztatott ezeltt két kerületre, u. ni. alsóra és felsre
és lOjárásra, melylyek a' következ helyekrl neveztettek Kaczkó, Kfark,
Lápos, Retteg (88 faluval képezték a' fels járást), Alparét, Bálványosaz alsó járást.
\ áralja, Bethlen, Dézs, Szurdok és Vád; ezek képezték
A' legujabbi felosztás szerint az alsó járás a' kolozsvári a' fels járás a'
rettegi polgári kerülethez kapcsoltatott. Es pedig a' kolozsvári magában
foglalja az egész voltKraszna és Közép-Szolnok megyéket, aztán nyugoti
Kolos Doboka megyéknek és Kvárvidékének, az Aranyosfelét Torda
széket és Bels-Szolnok alsó kerületét. A' rettegi kerületet képezik B.
Szolnoknak többi része, Kolos, Doboka és Tordamegyék nagyobb fele.
Székhelye Retteg.
Bélyegadó) (Stempelstcuev), egy ága az adók különféle nemeinek,
melylyet a' találós finanezi ész csak késbben fedezett fel, 's csaknem
minden országban más szabályok alá vetve
fokonként tökéletesített.
Magyarországban az adónak e' neme még eddig teljesen ismeretlen volt,
de a' többi osztrák tartományokban már régóta divatban levén, nagyon
hihet, hogy vele közelebbrl meg fogunk ismerkedni. Némelylyek tudni
akarják , miszerint a' bélyegadó Spanyolországban már 1555-ben behobizonyosabb az, hogy a' papiríveket legelzatott : de ez bizonytalan
ször Hollandiában L 624-ben bélyegezték meg, bélyegado végett. LTgyane' történt 1688-ban Spanyolországban, különösen a' spanyol Németalföldön. XIV. Lajos 1655-ben rendelt' miszerint minden törvényes ervel
biró oklevelekre valami jegy tétessék; de e' rendelel foganatba nem
vétetvén L673-ban a' bélyegpapiros használata ujolag meghagyatott.
Kursaohsenben a' bélyegpapiros mart. 22-én, Brandenburgban juT. 15- én
L682«ben, Nürnbergben L 690- ben hozatott be. Ejszakamerikában pedig
világtörténeti eredménye leit :f bélyegpapirosnak, meri a' bélye)
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thea-egyedárusság voltak fóokai az éjszakamerikaí forrabekövetkezett teljes elszakadásnak az anyaországtól,
Nagybrittanniától. Austriában elször 1686-ban ismerkedtek meg vele,
de 1802-ben nagy változáson ment keresztül a' bélyegadó-törvény, minek
következtében a' jövedelem is hirtelen megszaporodott, ugy hogy 1802.
eltt a' bélyegadó csak 684,764, 1803-ban már 1,732,832 forint volt.
Lombard- Velenezére nézve állandóul az 1811-ki pátens szolgált sinórmértékül. Késbb 1840-ben ismét tetemes módosításokban részesült a'
bélyegtörvény, mi hasonlóul ujabb jövedelemszaporodást húzott maca
után. így 1838-ban 3,480,759, 1839-ben 3,574,407, 1840-ben 3,776,338,
már 1841-ben 5,280,951, és 1847-ben 5,716,493 ezüst forintot jövedelmezett. Most legközelebb az 1850. feb. 9-én költ rendeletnél fogva ismét
lényeges módosításokon ment keresztül a' bélyegadótörvény, 's ha a'
magasra szabott osztályi illetségeket tekintjük, bizonyosan jövendölhetjük
hogy ezúttal hasonlóul nevezetes jövedelemszaporodás lesz a'
következmény. A' bélyegadó egyébiránt két fágra oszlik, u. m. a' bélyegpapiros-adóra és az érvényitési bélyegadóra. Ugyanis els esetben
megrendeli az álladalom, hogy minden által, ki törvényes ervel biró iratot akar kiadni, valamint minden törvénykezési eljárásoknál csak olyly
papirosivek használtathatnak, melylyek elbb az álladalom által bizonyos
bélyeggel ellátva áruitatnak 's adatnak el. Második esetben pedig bizonyos iratok csak akkor érvényesek, vagy akkor bocsáthatnak közre ha
behozatala/s

dalomnak

,

a'

a'
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elbb

az illetk által

bélyegzés végett az álladalmi bélyeghivataloknál
bemutattatnak. Ilyly bélyegzés tárgyai lehetnek a' váltók
kereskedési
könyvek, hírlapok, hirdetések, sorsjegyek, kártyák, naptárak 'stb. a'
szerint, mint az országok különböz positiv törvényei rendelik. Például
Angolhonban a' hírlapok és hirdetések is bélyegadó alá tartoznak 's
igen sokat jövedelmeznek; ellenben ez az osztrák örökös tartományokban
is megkísértetvén, miután igen kevés adót hajtott be, csakhamar megszüntetni rendeltetett. A' bélyegpapirosnál az austriai birodalomban a'
fizetend taksa több osztályra osztatik, 's a' menynyiség részint a'
papiros kiterjedése után, részint azon érték vagy pénzöszszeg szerint
határoztatik meg, melyly a' szerkesztend okiratban kitétetik. A' váltókra nézve hasonlóul több osztályok állapíttattak meg, mint ezt azon
szabályzatból, melyly legközelebb 1850-ik febr. 9-én kiadatott, láthatjuk:
Például a' váltókra nézve igy áll az osztályzat
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Továbbá 40000 forinton túl minden 2000 peng forint
forint fizettetik, ugy mindazáltal, hogy ha épen a' 2000

után 1
f.

peng

sommát meg

mint teljes sommá számíttatik fel.
tárgyak értéke szerint bélyegzend okiratok szabályzata pedig
következ (fekv birtokok átruházását illet oklevelek kizárásával)
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túl minden 400 forint után 1 peng forint fizetend, ha
szinte a' felesleg a' 400 forintot egészen meg nem ütné is.
A' bélyegadó igaztalansága 's nyomasztó terhe miatt sokszor és sok oldaliul
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keserves panaszokat lehete már hallani. Elmondatott, miszerint anomália
az, hogy épen az álladalom, melylynek kötelessége mindenkinek vagyon
és születés tekintete nélkül igazságot szolgáltatni, épen a' szegényebbeknek nehezíti meg a' bélyegadó által jogos igényeik keresetét vagy védelmét, miután a' gazdagabbak a' súlyos taksákat jobban megbírják 's aránylag ugy nem érzik, mint a' szegények. Való azonban az, miszerint min-

dennem

's

ságtalan,

ha

sut igaza' bélyegadó is lehet nyomasztó, czélszerütleu,
fizetend taksák igen magasra tétetvék, vagy épen az
értelmiség terjedéséi támadják meg, hol példán! az újságok is bélyegez-

igy
a'

tetnek; vagy az osztályzat aránytalan 's a' nagyobb tkepénzeseknek és
birtokosoknak kedvez, mint az 1850-ik febr. !•. ki módosítás eltt B
osztrák birodalomban történt mindazáltal általánosságban a' bélyegadél
rosznak épen nem mondhatjuk, st ha igazságos és egyszersmind okos
elvekbl indul ki inkább a' legigazságosabb, legczélszerübb adónemek
:

,

;
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Bélyegadó.

hogy nincs olyly adónem
közé sorozhatjuk. Mert nem emiitvén azt
mi
melylyet az adózó igazságtalannak és nyomasztónak nem találna
részünkrl az álladalom igazságos igényeit véve tekintetbe épen nem
találjuk helytelennek azt, ha tetemes költségei fedezésére, melylyeket az
igazságszolgáltatás igényel, részben magokat a' perleked feleket róvja
meg. Azt sem fogja senki neheztelni, hogy a' kereskedési forgalomba jöv
sommákat igyekszik az álladalom legalább indirecte megadóztatni, miután
ezek az egyenes adó alul legkönynyebben kicsúszhatnak, st valósággal
kicsúsznak, holott ez a' fekvbirtokok tulajdonosit kérlelhetlenül utóiéri.
Es hogy a' kártyák megbélyegeztetnek, igen helyesen történik, 's véleményem szerint a' kártyások magasabb adót is megbirnának. A' váltók
hasonlóul többet jövedelmezhetnének, ha a' bélyegzés kijátszása itt olyly
könynyü nem volna. Hübner ((Finanzlage der Monarchie, Wien, 1849.
137 lap.) ersiti, hogy a' kormánynyal olyly szorosan öszszesógorosodott
váltóleveleket fogadott el tárczájába, melyly ek
bécsi bankis, milliókra
bécsi házaktól posonyi, 'stb. költött dátummal adattak ki, holott mindenki
,

,

,

men

a' kitett városokban semmi firmát nem
csudálhatni, hogy 1844-ben az osztrák birodalomban
66,224 vizsgálat fordult el, a' bélyegtörvény áthágása és meghamisítás
miatt. Ezeket elrebocsátván, nem leend érdektelen megtekinteni: menynyit jövedelmezett e' bélyegadó Európa külön országaiban, megjegyez-

tudja,

hogy

viseltek.

e'

Ezért

kereskedi házak

nem

vén, mikép ez adó neméhez némelyly álladalmakban más adónemek is
(örökségi, bejegyzési, telekkönyvi adó 'stb.) csatoltattak, 's egy osztályzat alá rendeltettek. Francziaországban az 1849-ki költségvetés szerint

sommá 75 millió
a' bélyeg-bejegyzési éi telekkönyvi adóból bejövend
ezüst forintra tétetett; a' költségeket természetesen le nem vonva. Belgiumban ugyanezen adónemek 1848-ban nyersen 8 millió p. forintot, bár
millió lakosnépessége az ötödfél miilót el nem éri, 's Hollandiában
sággal 7,500,000 peng forintot jövedelmeztek. A' 16 milliónyi népesség
Poroszhonban 1848ban a' nyers bélyegadó 10 l/4 millió pen. forintra téte-

3%

Hamburg

szabadváros, 1845-ben közjövedelmének, melyly 5'/2 mii.
a' bélyegadóból nyerte. Az osztrák birodalomszerint, az 1848-ki országgylésen képviselt
örökös tartományokban, csupán a' bélyegadó (a' taksaadó kizárásával)
nyers jövedelme 4,148,787 ezüst forintra számíttatott, melyly sommá
Lombard- Velenczét is beszámítva, 5,899,397 forintra emelkedett. Csupán
a' német- cseh- és lengyel tartományokban az adóbeszedési és kezelési
költség 178,787 forintot vagyis á\/4 száztólit tett. 1844-ben a' bélyegpapirosból következ menynyiség adatott el
24,100 darab.
3 forintjával
3 krajczárával 3,169,023 darab
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márkára rúgott, /6 részét
ban, az 1849-ki budget
!

,

2

206,014
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Öszszesen 4,645,143 forint értékben.
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kereskedési könyvek, oklevelek után) tett 687, J62, és a' kalendáriumok, kártyák hírlapok és hirdetések után 371,022 ezüst forintot. EzekImi a' váltok és óvások csupán 54,965 for. jövedelmeztek, holott Nagybrittanniábana' váltókra vetett bélyegadó 18 tO-ben 6Va milliom p. irtot, hozott
be. Megbélyegeztetek pedig az osztrák örökös tartományokban, a' fenemlitett évben, 1,156,414 darai) kalendárium, 7,963,588 példány és iv
/'. E.
hírlap, 575,718 játékkártya.
Bem, József, lengyel és a' forradalom alatt magyar tábornok szülét.
795-ben ralicziaTarnów városában, elkel nemes családból. Ásna eleinte
ügyvéd késbb földbirtokos volt, 's liát a' krakói egyetemben képezteté,
ki különösen a' mathematikai tanokban tüntette ki magát: 15 éves korában
a varsói katonai intézetbe lépett
's itt végezvén tanulmányait, mihez
legnagyobb hajlama és készültsége volt, a' lovas tüzérség sorába állt. Az
lSl2-iki háború kiütésekor abban mint hadnagy vett részt. A' franczia
hadseregnek Moszkanbl történt viszszavonulásakor, Oslrouszki ütegévél
vei együtt a' danzigi ersségbe vette magát Rupp tábornok vezérléte alatt,
ki
elszánt harczias bátorsága 's kitn talentuma miatt a' beesületrend
(

,

—

.

(

1

,

t

keresztjével diszité

föl.

Az ersség

feladása után,

a'

többi lengyellel együtt

szabadon bocsáttatván, haza ment atyjához. A' lengyel hadsereg uj rendezésekor 1815-ben B. az els lovasütegbe osztatott, 's 1819-ben századosi rangot nyert, egyszersmind a' eongreve-röppentyük behozatalát is
rábízták 's a' varsói tüzériskola tanítójává neveztetett ki melly állásában
alapos tudománya 's jeles eladása által tünteté ki magát. Már ekkor kez,

dek

,

legnagyobb halálos veszélyek ostromolni, azonban szerencsemelly által egész élte folyamában olly gyakran 's olly csodálatosan védetett meg, kisegité
bajából. A" congreve-raketák készitésekor
az anyagok meggyúlván az üstben
az explosiókor legközelebb állt
's
anynyira összegeit egész teste, hogy több ideig mindenki kétkedett felgyógyulásán, de
mégis életben maradt. A' tanítói pályához nem sok kedve
lévén, lemondott arról. Ez, és azon körülmény miatt, miszerint lengyel
hazafiságát szabadelmüleg bevallá
's a' lengyel hadsereg eloroszositását
erélyesen ellenzé, 1820 óta folyton üldöztetett, háromszor állíttatott hadi
törvényszék elébe, 's mint statusfogoly három izben záratott a' legkínosabb börtönbe, melly testét ugyan öszszeroncsolá, de hatalmas és more.-/
szellemét nem törte meg, st ellenei irányában a' legnagyobb gylölséges boszúraedzé. 1825-ben elhunyván Sándor császár a' varsói udvar megzavarodását felhasználva a' hadseregtl! elbocsáttatását megnyeré 's Lembergbe vonult. Katonáskodása alatt több tüzérségi köny vet adott ki ,melylyek hadtudományi és chemiai ismereteit fényesen tanúsítják. Átlépvén a'
polgári életbe, mint gazda, technikus, chemikus és író foglalkozott, 'a
még a' pálinkaégetésrl is irt könyvet lengyel nyelven. Gzgépekrl irt
munkáját épen akkor adá ki, midn lK'íl-hen a' lengyel forradalmi háború kezddött. Bem tüstént Varsóba sietett, 's szolgálatát ajánlván a'
forradalmi seregnek, egy lovasüteg rnagyává neveztetett ki. Az Igania
melletti ütközetben tanúsított kitn mködéseért alezredesi rangot mert.
Az osztoczkai ütközetben B, a' maga ütegével sebes vágtatva állott elibe
az ellenséges vonalaknak, és a' Nare-wfolyón ál elre nyomull orosi
patokat élénk kartácstzzel nyoma viszsza
ámbár 8'* ágyúval dolgoztak
életét a'

csillaga,

t

,

,

,

,

,

.
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'g a' lengyel hader egy harmadrésze nem vehetett részt a' csatában. A' lengyelek ez által megtarták a' csatatért, 's az oroszok éjjel a' Narew túlsó partjára vonultak viszsza. Ezen ütközet után Bemet ezredesi
rangra emelték ; 's rövid idn erre az öszszes lengyel tüzérség fölötti fparancsnokság bízatott reá. Midn a' lengyel sereg Varsónál öszpontosult, Bem tábornokká neveztetett ki. Mindent elkövetett, hogy a' lengyel
tüzérséget a' város megvédésére képessé tegye és bizodalommal vára a'
megtámadást. Azonban Lengyelország megmentése nem egyedül az megfleo- Krukowieczki magaviselete határofeszített munkásságától fü^o-ött
zott. 6-ik és 7-ik september vészteljes napjaiban a' lengyel tüzérség egész
erejét harczba vivé
st már 40 ágyúval az oroszok által bevett Woláig
nyomult elre azonban sem gyalogság sem lovasság által nem lévén födözve, csupán ágyúival nem verheté viszsza az oroszokat. Midn a' lengyel hadsereg septemb. 7-én éjjel Prágába vonult 40 ágyúját a' hidun
állitá fel, hogy ezt megvédje 's a' sereg átvonulása után megsemmisítse.
Azonban 8-án reggel tudósítást kapott az oroszokkal történt egyezkedésrl, 's Malchovszkitól parancsot vett tüzérségével Modlinba vonulni. Bem
a" lengyel forradalom utósó eseményeirl érdekes emlékiratot bocsáta közre
az Allgemeine Zeitungban (1831.), melylyben Krukowieczkit árulással va-

ellene

,

,

:

,

,

,

eleste után a' sereg egy részével porosz földre ment át, 's
Némethonban a' lengyel emigratio élén állván, innen végre
egyi1832-ben Parisba menekült.— Bemre nézve igen jellemz az, hogy
kéhez sem csatlakozott azon pártoknak mellyeket lengyel honosai számüzetésökben is olly szenvedélyesen viszálkodva alkottak. Örökké tevékeny
szelleme, miután a' harczolás idejét letntnek hivé, ismét a' tudományok
békehonában keresett foglalkozást. Terve volt egy tudományos és mvémelyly azonban nem létesült. Mert 1833-ban
szeti folyóiratot alapítani
Bem Portugálba ment, Dom Vedro ügyének szentelni talentumát, 's már
ezzel egyezkedett is az iránt, hogy Portugál megszabadítására lengyel légiót állítson fel. Ámde ezen egyezkedés valósítását a' hon belviszályai és
st anynyira ment a' doa' lengyel menekültek pártoskodása meghiusitá
log, hogy már ez alkalommal is egy honfitársa Bemre ltt pisztolyával, mi
miatt ersen meg lévén sebesítve, több ideig feküdnie kellett. Ezután ismét a' tudománynak élt 's hoszszasb utazásokat tett Portugál-, Spanyol-,
Belgium- Hollandia- és Frankhonban, mindenütt a' politikai és hadi éledolá.

Varsó

egyideig

,

,

,

,

,

mint iró és tanító
tet egyszersmind tzvén ki tanulmányai tárgyául.
akárhol is könynyen nyerhetett volna alkalmazást ; azonban hona sorsának
nyuelgondolása és veleszületett harczias szenvedélye, sehol sem hagyá
godni. 'S jóljegyzé meg felle egy német iró, miként Bem csak az ágyúk
dörgése közt érzi magát jól, neki még a' leveg sem tetszik egészségesnek,
számára kénnel és
ha az körüle csak közönséges alkotóelemeibl áll , az

t

salétrommal kell annak megterhelve lenni.
Az 1848-iki márcziusi napokban Bem Francziaországból Lembergbe
sietett. A' dolgok fordulata, a' forradalom és harcz nyugtalan 's merész
embereit a' tevékenység terén nagyszer kilátásokkal kecsegteté. Ezen évi
october 14-én Bécsben a' nemzetrség fparancsnokánál, Messenhauserki még az napon piacatokban hirdeté a' bécsi népnek,
nél jelenté magát
dolgok
vezetésében a' hires Bem tábornok álland oldastratégiai
hogy a'
,

Bem.
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És Bécsben a' védelmi rendszabályok valódi organisatiója csak Bem
minden vonal és sáncz védelmi állahozzájárulása által eszközöltetett.
potba helyezését magára vállalá. A/ ágyúkat
hclvezéel, 's a' mozgó
nemzetrség táborát is rendezé a' Belvedere körül. Atalánvéve B. fáradhatlan tevékenysége mindenkit bámulatra ragadt, és a' mozgó nemzetrséget az által lelkesité leginkább, hogy mindig köztük forgott 's maga is
velk harczolt. Bécsben két proclamatiót bocsátott közre, mindkettt a'
mozgó nemzetrség szaporítása *a buzdítása érdekében, kiknek száma mindinkább növekedett ugyan de azért még sem volt elégséges a' rendes katonasággali megmérközésre , mit midn valaki aggodalommal emiitett, B.
igy válaszolt: „Csak akarjunk, 's ersek leszünk." A' mozgó nemzetrség
tüzérsége 10 ütegbl \s egy vetágyúütegbl állott. A' lengyel légiót csak
(50 dsidás lovas képezé, kik azonban kenyértörésre kerülvén a' dolog, rendkívüli bátorságot tanúsítanak. A' mozgékony B. nem elégedve meg a' védelmi állapottal, ollykor igen merész kirohanásokat is tett. A' védsereg
alig állván néhány ezer emberbl Bemet ki sejté a' bekövetkez bukást,
Messenhauser azon biztatása vigasztalá leginkább, hogy az elhatározó pillanatban 100 ezer ember is fölkél és fegyvert ragad. A' város feladását
minden módon halogatni ügyekezett, hogy ezalatt a' magyar hadsereg
minél inkább rendezhesse magát 's közelíthessen. October 23-ika éjeién a'
sereg egy részével nagyszer kirohanást akart intézni de a' fparancsnokság nem engedé meg neki a' támadólagos mködést; mindazáltal 25-én
estve a' város heves boinbáztatása alatt sikerült neki 1500 mozgó nemzetrt rávenni, hogy a' nuszdorfi vonal felé kitörjenek, 's megtámadják a'
császári sereg ottani egy részét. A' vállalat azonban igen roszúl ütött ki,
mert a' mint a' Práterben az elcsapatot kemény puskalövésekkel fogadák,
's mindkét részrl többen elestek , a' tzben még soha nem volt mozgó
nemzetrség nagyobb része vad futásnak eredt 's fegyvereit elhányd. Ez
alkalommal B.alól is elltték a' lovat, a' mi vele azután is gyakran történt.
E' veszteség, továbbá B. szigorú katonai bánásmódja, csupa lengyel ftisztekbl állt környezete , 's azon gyanusitás mintha Windischgratzherczeghez titkon kémeket küldött volna alkudozni, nagyon ellene hangolák a' kedélyes bécsieket, st árulással lévén vádolva, egy izben haditörvényszék
elibe is akarták már állítani mi azonban a' vád alaptalansága miatt elmaradt. October 26-án az elrenyomult császári hadsereg által egyszerre
négy fell támadtatván meg a' fváros, több épület lángok martalékává
ln; de B. erélyes intézkedései folytán sikerült a' tüzet eloltani. A' valódi
nagy ostrom csak 28-án következett be midn a' császári hadsereg ersen kezdett tüzelni, 's a' Jagerzeile végén épített nagyszer csillagtorlaszt
rohammal ügyekezett bevenni. A' B. vezérlete alatt állt mozgó nemzetr
ség szinte hevesen viszonzá a' tüzelést, 's az ostromlókat B. bátorítására
többször viszszaveré, de ekkor, minthogy az ablakokból is lövöldöztek rajuk, igen sok elesett közülök; a* védk, különösen a' tüzérség közt is
nagy volt a' veszteség. Végre, miután a' Landstrasse bevételével a' osászári katonaság hátul kerülte meg a' torlasz védit
B. maga visszavonulást parancsolt. Minthogy e' napon két golyó találta, és már több éjen ál
nem aludt, ereje egészen kimerült, de azért még ekkor is kész lett volna
a* nagyrészint szétszórt mozgó rsereg csekély maradi anyát tzbe vésetni.
Ián.
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Azonban a' községi tanács capitulált a' belváros átadása iránt, 's B. ekkor
egyszerre eltnt; a' mint ugyanis a' császári hadsereg Bécset egészen megszállá,
magyar útlevéllel ellátva, álruhában 'sálnév alatt szokott szerencséjével átsurrant a' vonalakon.
Bécsbl egyenesen Pozsonyba sietett, hol a' Schwechat alól viszszavonult magyar hadsereg állomásozott 's hol Kossuth maga is jelenlévén, tüsa magyar hadsereg valamely ly
tént beszéltek egymással az iránt, hogy
osztályánál mint vezér mködjék. A' csüggedést soha nem ismert B. hadikit még elkeseredett ellenei
életének itt egészen uj korszaka nyílt 's
sem agg kora sem számos sebei, sem
is rendkívüli embernek tartanak
tömérdek viszontagságai, szenvedései Tiem rettenték viszsza kitzött életczéljától, melylynek végiránya
mindenütt élet-halálra harczolni a' hol
csak legkisebb kilátás is nyílik Lengyelország helyreállítására. Eleinte a'
magyarok nem igen bíztak benne, kivált miután Pesten némely lyek saját
honfitársai közül árulással vádolák t, st bizonyos Koladjeszki nev fanatikus ifjú lengyel pisztolyát suté rá, 's arczán megsebzé. B. a' Közlönyben igazolá magát 's ezután a' honvédelmi bizottmány által mint tábornok, Debreczenbe küldetett olyly utasítással, hogy az ujoncz honvédcsapatokat rendezze begyakorolja 's Erdélyt azokkal viszszafoglalni igyekezzék. 'S a' most már lengyel-magyar tábornok rövid id alatt teljesité
feladatát st csakhamar valódi csodákat kezde mivelni. December közepén 8000 gyakorlatlan emberrel 's néhány ágyúval ment be Erdélybe,
melyly akkor nagyobbára a' sokkal számosabb császári hadsereg 's ellenséges oláh csapatok által volt elfoglalva. Már dec. 19-én csatát nyert, 's
Dézset csakhamar elfoglalá 's karácsony ünnepén a' meglepetett ellenfélt
zve Kolozsvárra vonult be hol rendkívüli lelkesedéssel fogadtatott. Innen Erdély felsbb részeibe ment, 's egy két gyzelmes csata után Urbánt
Bukovinába szoritá, 's itt már a' székelyek seregestül tódultak zászlói alá.
B. olyly ügyes fordulatokat tett a' hegyes-völgyes Erdélyben, hogy ellenfelei sohasem tudák, hol van, merre jár,'s melyly oldalról vág elibök, vagy
kerüli meg ket. Ilyly véletlenül lépé meg jan. 17-én Puchner tábornokot
B. kiszoritá és Szeis, ki tetemes ervel táborozott Medgyesen, honnan
benbe kényszerité vonulni. Ezalatt a' székelyek Brassót elfoglalák, B. pedig jan. 21-én a' rendkívül megersített Szebent vakmeren megtámadá, de
ezúttal keményen megveretett, noha a' kölcsönt csakhamar ismét viszszaadá, miután Puchner és Gedeon egyesült hadseregét Szelindeknél viszszaverte. Már ekkor közel 30,000 embere volt. A' fenyegetett szászok és oláh
bizottság közbenjárására a' császári hadi parancsnokság oroszokat hívott be
segítségül kik közül 6000 Brassót viszszafoglalá 4000 pedig Szebenbe
ment. Február 4-én Puchner tábornok Vízaknánál Bemet váratlanul meglepé 's a' leghevesebb ellentállás daczára is keményen megverte, 's 16
ágyúját foglalá el, ugy hogy már mindenki azt hitte hogy B. és tábora
menthetlenül el van veszve. Szászvárosnál négyfell volt körülkerítve, 's
febr. 7-én szerencséPuchner által fegyverlerakásra szólittatott fel, de
sen kivágta magát 's azon viszszavonulást vitte végbe melyly a' hadviselés történeteiben örökké fénypont marad. Déváról, a' Magyarországból
jött segédcsapattal megszaporítván megfogyott seregét, azonnal újra rendezé 's viszsza vezeté azt, és febr. 9-én vivta ki a' híres piski-i csatát olyly
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diadallal, bogy Puchner seregei teljesen szétverettek, azalatt
7000 székelj csatlakozott táborához; azonban Kiskapusnál marcziús 2-án
ismét tetemes vesztesége volt. Ezt ismét busásan kipótolá Szebennek
marezius 11-én hadi csel és szuronycsata után általa történt be vétele, mire
az oroszokat Verestoronyig üldözé, 's marezius 1'6-án innen is kiszoritá.
Bem nem engedé meg katonáinak, hogy az elfoglalt Szebent kirabolják,
de a' fegyvereket beszedte, 's a' gazdag szászokra sarezot vetett, egyébiránt teljes amnestiát adott nekik, mit Kossuth nem helyeslett 's mi ellen

eldönt

más értelm rendeletet adott. Bem azonban, a' debreezeni rendeletekkel
keveset gondolva, ment a' maga útján.— Szeben elestével Puchner serege az
oroszokkal együtt Oláhországba vonult, 's :gy egész Erdély, Károly fehérvárt és Dévát kivéve, Bem hatalmában volt, 's miután tömérdek fegyver 's hadikészület birtokába jutott, seregének organizálását hathatósan
folytatá. Megtudván, hogy Puchner Orsovánál Magyarhonba tört, csakhamar Lúgoson termett, 's Puchnert viszszavonul sra kényszerité. Valahadvezéri befolyásának tulajdonitható, hogy május
mint az is fleg az
közepén a' császáriak másodszor kénytelenittettek a' Bánátot elhagyni.
Kossuth nem bizván már Görgeiben, a' fvezérséget Bemnek akará átadni,
mi azonban ekkor az oroszok beütése miatt elmaradt, mert Bemnek Erdélybe kellett viszszamennie. Az oroszok június 17-én különböz helyeken törtek Erdélybe, 19-én köztük és a' székelyek közt heves hoszszu csatára került a' dolog, 's más nap is változó szerencsével folyvást csatáztak,
noha az ez ütközetben részt vett székelyek száma alig volt ezerén fölül,
kik a' tömösi szorost leonidási elszántsággal védelmezték, 400 esvén el
közülök. Brassó orosz kézbe esett. Június 27. és 28-án a' túlnyomó orosz
ertl a' Beszterczevidék szélén felállitott székelyek megfutamlottak. Bem
csak ezután lépett fel rendezettebb ervel, 's nevezetes csatákat küzdve,
több helyen viszszavonulásra kényszerité régi halálos elleneit. A* júliusi
12-iki csata után Beszterczén át viszszavonulván, rálttek a toronyból,
de a' golyó a' kocsiban mellette ült segédét találta. Az oroszok egész Szász
régenig nyomultak el, hol több csatában majd egyik, majd a' másik fél
lett gyztes. Július 16-án Szerétfal vánál és késbb Szászrégennél Bem
serege vitézül viselte magát. Ezalatt az egyesült orosz és osztrák sereg
-

egy része Verestoronynál beütvén, Szebent elfoglald 's Károlyféhérvár
ostrom alóli felszabadítására sietett, 's Bem Három- és Udvarhelyszékbe
,

vonult, hol ismét tetemes

ert

sikerült öszszegyüjtenie

,

mely ly el többször

megverte ellenségét. Használva az alkalmat, július 23-án Mold\ ába tört olly
czélból, hogy azt fellázaszsza azonban terve nem sikerült, 'a ezalatt. Erdélyben hagyott seregének roszul folytak dolgai. Az Erdély sorsát eldönt
ütközetek egyike Segesvárnál volt július 31-én. Bem ellenében kétszer
anynvi er aüt , mind a' mellett eleinte részére látszott hajlani a' diadal,
azonban a' segítségül érkezett dsidások megforditák a' csata sorsát, 'a a'
honvédeket nem kis veszteséggel megszalasztották. Bem e' csatában maga
meg életet,
is sebet kapott, lováról a' földre esett, *> csak azáltal menté
magái halottnak tetteié. P- R
hogy arczát köpenye miatt nem láthaták
székely huszár érte jött, 's föltalálván t, magukkal vitték
csata után
tetemes volt ez napon. Bem M, \
Azonban az oroszos vesztesége
;

'fi

I

ifi

helyre vonult hadával, de az

érintett

és a' szászsebesi veszteti osatauttui
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az anynyi lelkesedés- és elszántsággal harczolt székelység ereje megtört.
Janku , az úgynevezett havasi király, vérszemet kapva az oroszok beütése által iszonyú pusztítást 's barbár vérengzést vitt végbe a' fegyvertelen népen. Bem aug. 3-án Medgyesre ment hol egyesülvén Kemény
Farkas erejével, 5-én már Szeben alatt állt, 's innen Haszford tábornokot,
ki igen sok embert vesztett el az utczaharczban kiszoritá. Azonban 6-án
az orosz sereg is egész erejével támadámeg Bemet Szeben alatt, ki a' túlnyomó ernek kénytelen vala engedni. Ezalatt a' székelyföldön Gál Sándor volt a' fvezér ki változó szerencsével csatázott. Bem a' Szebennéli
veszteség után is csakhamar ismét rendbeszedvén magát Szászsebesnél
ismét kemény csatát vívott melylyben mindkét résznek tetemes vesztesége vala. Innen Dévára vonult, 's nem sokára Magyarországba átlépvén
,

,

,

,

,

,

,

volt. De már kéérkezett ide, 's nem bírt a' dolognak új fordulatot adni. Itt is leesett
lováról 's kezét megsérté, de tündérszerencséje megrizte nagyobb rosztól. Ezen vesztett csata után B. Lúgosra ment, 's innen, miután katonái
mindinkább szökdöstek, csak egy pár ezer emberrel vonult Dévára. 'S

az

eldönt befolyású temesvári ütközetben egyik vezér

sn

minthogy többé semmi reménye nem lehetett gyzelemhez, Törökországba
menekült, 's itt szivének dühében, 's az oroszok elleni engesztelhetlen haragjában, melyly minden eszközt jónak talált mi által halálos ellenének
ártani reménylett, Mohamed vallására térvén át, basává lett Amur at név
alatt. Seregének megfélemlett maradványai egymásután lerakták a' fegyvert. Bemnek legderekabb osztályparancsnokai Erdélyben b. Kemény Farkas gr. Bethlen Gergely Bánffy János, Riczko és Czeez valának. Mint
segéde, egy ideig Petfi Sándor is oldalánál mködött, ki leginkább a'
levelezésben segité t, 's igen kedves embere volt. Mindezt 1. bvebben
a' m. forradalom történeti leírásában. Külsejérl Ítélve Bemhen senki nem
ismerte volna meg a' nagy hadvezért és rettenthetlen merész kalandort.
Alakja átalánvéve viszszataszitó st rút, szláv typusú arczát a' sok sebhely elferdité kiálló arezcsontjai közt mélyen beesett szemei szikráznak,
,

,

,

,

,

,

tüskés sz szakálla még inkább elvadítja
hallgatag laconicus rövidségü terveit soha el nem árulja, szigorú, 's valóban cátói erkölcs. Bor, kártya
és szerelem nem kell soha neki ; harcz és háború 's erre vonatkozó tudományok , egyedüli szenvedélye 's az ágyúkkali csatazásban legnagyobb
mester. A' pénzt polyvakint szórta, de csak a' k'tün bajnokok jutalmazására 's hadi vagy politikai czélokra, sohasem élvezetre 's mulatságra.
A' gyáva és engedetlen katonák iránt kérlelhetlen volt, 's rettenten büntette ket. Mindaz, ki Bemet ismeri, nem gyzte csodálni fáradhatlan tevékenységét az akadályok legyzésébeni állhatatosságát a' legnagyobb
veszélyek közti hidegvérüséget a' harezban , bátorságát és nyugalmát a'
legnagyobb csatatzben , hol a' legveszélyesebb helyekre megy , 's egyenesen elibe áll a' golyózápornak, mintha babonás önhittel bírna örökké
szerencséje iránt a' mi természetesen fölötte buzditó hatással volt
imádó seregeire. Szigorúsága mellett is lelkesedés 's tisztelettel csüggtek
rajta katonái, kik, fleg a' bérezi székelyek,
valami titkos felsbb lénynek 's damoni hatalmú tüneménynek tárták. A' székely megesküdött rá,
hogy a' piskií hídnál 3 golyó repült mellébe , a' nélkül hogy megsérült
ajkai kidülledtek, orra fitos,

képét.

O nem barátságos st
,
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hideg
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jy csodának tetsz

dolg<

müveit. Bem nagy fatalista, Mohamed hitére térvén, meggyzdését ali<
változtatá; 's ersen hiszi, hogy addig golyó halálosan nem találja t,
inig nagy hadsereg élén állva Moskau tornyain és sánezain nem tzi ki a'
diadalmi zászlót.
V.

—

Bemleiiiaiiii (Kde). A' düsseldorfi festész-iskola egyik elsje-, 1838tol Dresdában a' mvész-akadémia tanára, 's az akadémiai tanács tagja.
Szül. Berlinben, 1811-hen. Ottani gazdag bankár fija; Sckadow V.
tanítványa. Már korán alapította meg hirét. Els festvénye melyly, noha
csak kisebb körben, figyelmet ébresztett, egy ábradús családkép volt. A'

—

nagy közönség elejébe hirét a' „gyászoló zsidók" vitték, melyly képét 21
éves korában festette 1833-ban; egy az iméntitl teljesen különböz szakban
adott képe „két leány a' kútnál," kedves ellentétele az ellenkez leányias
jellemeknek. Harmadik nagyobb munkája volt „Jeremiás pró/ela
Jeruzsálem romjain." E' képével különösen Francziaországban, hol az 1837-ki
párisi mükiállításon mutattatott föl, osztatlan tetszést aratott, annál inkább
mivel a' franc/iák az id tájban fordulván a' vallásos és symbolicus-historiai festéshez, B.' ezen képe egészen uj, 's meglep jelenet volt. Düsseldorfot elhagyván, Dresdában a' királyi palotában fresco
fóstéssel
íoglulkodott,I-s vagy madarászHenrik életébl festve jeleneteket.
Szemé:

,

—
—

lyes és

mvészi

megmagyarázhatók

sajátságai leo-biztosabban

fölötte sze-

hu, bekes vérmérsékletébl, mély szellemébl és szerénységébl. —- Nagyobb müveiben mégis valami csinált, tanult van, hanem a' lyrikai, azidylli
az
eleme, melylyre teremtetett, melylyben jeleskedik. A' symbolieumban, a' históriaiban eltéveszti ezéliát. Ebben dolgozva az egyestl az égészét, a kicsinytl a' nagyot nem látja.
Nem lehet tagadni, hogy
eladásaihoz magas eszméket, nagy momentumokat választ; hanem hibája hogy olyly szkre szabja 's metszi azokat, mint csak lehetséges. Bizonyítják ezt e' szakbeli mvei, a' gyászoló zsidók és Jeremiása, melylveken
inkább a' fogságnak némi részben pirongós fájdalma, 's családi bú, mint
bionra emlékez, iszonyú nemzeti szenvedés tükrözdik.
E' nemben
egyébiránt legnagyobb 's az elbbieknél sokkal beesesebb dolgozata „Sión
és Bábel."
Lyrikai nemben legjelesebb munkája az ..Aratás." A' legtisztább érzelem, legbájolóbb, leggyöngédebb költiség, mint illatos harmat.
leng fölötte. Tökélves képe az aranykornak, melylyben ártatlanság és
béke uralkodtak a' világon. Mutatja az aratást minden munkáival; de
a' munkának kinja és fáradalma nem, csak örömei és édessége láthatók
rajta. Nincs e' képben semmi mesterkélt
semmi zavaró. Eg\ behangzó
egész az, melylybl a' tiszta, "s osztatlan eszme a'hgviláglóbban tnik el.
B.' technikája ritka képzettséget tanúsít. Alkotásaínak rendezésében,
mindig valami épitészileg- bájoló van; alakjainak állatása (Stellung) ked-

—

:

—

—

,

—

rajza szigorú és hibátlan j színe való* Munkáinak egészében nemes a' styl, míg a' részletekben barnulandó .' természet Btudiuma.
Ce« F.
llene Ferencz, orvostudor, kir. tanácsos, Leopóld rendének vit

ves, illemes és természetes;

—

Benecke.
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a m. kir. egyetemnél az orvosi kar, a' budapesti kir. orvosegyesület, 's a'
m. t. társ. tiszteleti tagja, szül. 1775. oct. 12-én Mindszenten Csonorádmegyében. Tanulói pályáját Szegeden, Budán, Pesten és Bécsben futotta
meg. 1803-ban kezdette tanítani a' pesti orv. karnál mint k. professor az
orvosi politiát és orvosi törvénytudományt. 1807
9-ben az orvosi kai10-ben a' k. egyetemnek rectora volt. Kiadott magyar
dékánja, 1809
munkái 1) A' himl veszedelmei ellen való oktatás. Pesten, 1800 1801.
2) Rövid oktatás a ment himlnek eredetérl természetérl és beoltásáról.
1806. E' munkát a' helytartótanács latin, német, tót, rácz
Pest, 1802

—

—

—

:

,

—

nyelvre fordíttatta és kiosztatta. 3)

—

Az orvosi tudománynak rövid

rajzolatja.

13. Német nyelven irt munkái Kurzer Inbegriff
kötet, Budán, 1812
der nöthigsten Grundsatze zur Kenntniss und Heilung der gewöhnlichsten

Két

:

innern Krankheiten der Menschen für angehende Wundartzte. Pesth,
1801. 2) Kurzer Abriss des medicinischen Unterrichtes. ZweiBiinde. Ofen,
1812 13. Latin nyelven irt munkái: 1) Elementa Politiae Medicae Buda e,
1807. 2) Elementa Medicináé Forensis. Budae, 1811. 3) Elementa Medicináé practicae
e praelectionibus pablicis edita per Fr. Bene jun. M.
Tom. 5. Pestini, 1833 34.
A' szép, egészséges, piros sz férfinak
tiszteletre méltó jelleme 's alapos és nagy praxis által hoszszas éveken át
nevelt szaktudománya egész hazában ismeretes.
F. S.
Benecke (György Frigyes), hannoverai udv. tanácsos, a' bölcsészet
rendes tanára és könyvtárnok Göttingenben;
sz. 1762-ki június 10-én
Mönchsrodeban az öttingeni herczegségben. Tanulmányai közben már jó
korán az ó-német nyelvre fordította figyelmét. 1789-ban a' göttíngeni
egyetembe ment; 1789-ben ez egyetem könyvtáránál alkalmazást kapott;
1792-ben könyvtári titkár, 1799-ben
lett; 1814-tl kezdve rendes tanár;
1815-ben alkönyvtárnok 1820-ban udv. tanácsos ; 1829-ben fkönyvtárnok. Külföldre többször hivatott meg, nevezetesen Edinburgba az ottani hires ügyvédi könyvtárhoz. De el nem határozhatta magát e' meghívásokat követni. Eladásai fleg az angol nyelvet, melylyrl mély történeti ismeretei vannak, és az ó-német irodalmat tárgyalják 's emezt
vezette
be els az akadémiai tanítás körébe. Mint a' német nyelv búvárja elsk
között áll. Munkájában Beitrage zur Kenntniss der altdeutschen Sprache
und Literatur (2 kötet. Göttin. 1810 1832) sok jeles régi német müvet
B.' fleg szótári oldalát képviseli a' német nyelvadott ki's commentált.
buvárlatnak 's nagyban birván a' nyelvkincset, alaposan ismervén a' réo-i
német költészetet beható éleselmséggel, 's finom észleléssel rendezi 's
különíti el a' jelentéseket 's így a' tanulókat amaz álértelembl, melylyre a' szavak változott mostani jelentései könynyen tévesztenek, a' valódi
és zavartalan fölfogáshoz segíti.
Cs. F.
Benedict (Gyula) eredeti 's kitn zeneszerz és zongorajátszó, ismersb
Anglia- 's Francziaországban, mint német hazájában, szül. 1804-ben Stuttgartban. Gazdag bankár fia, mint Mayerbeer.
1817-ben már hangversenyeket adott; Hmmel ésWebertl tanúit. Zenészeiének alapirányzata a'
regényes. 1824ben, Weber ajánlatára Bécsben a' karinthi kapui színháznál
zenekar-igazgató lett; 1827-ben pedig a' nápolyi San-Carlóhoz ment
hasonló minségben. Els, még tökéletlen operái
Giacintha ed Ernesto
u
's „I Portoghesi a Goa.
1830 után, Malibrannal és Berliozzal társa-
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ságban több hangversenyt adott,

Nápolyban

's

az

Londonban az ujon

idt

változtatva Paris-,

London-

és

opera buífa igazgatója lett,
's itt adata nagy tetszessél ,J'n anno cd un giorno" dalmiivét. Legjelesebb
azonban 1831-ban írt nagy regényes dalmve-: The Gipsgs Warning"
melylyet a' Drury Laneben hozott színpadra, 's melyly egymásután 30szor adatott. Ez egy szabadon teremtett, egyöntet jeles
melylyben
B.' az olasz ének édességét német alapossággal 's franczia kellemmel köti
öszsze.
A' zene iránti imádása, 's a' szép nápolyiné, kit nül vett cattölte.

felállított

m,

—

tholicussá tevék.

,

— ez.

Beneke (Frigyes Ede) bölcsészeti tanár Berlinben. Sz. ugyanott,
1798-ban. Gymnasinmi képeztetése után 1818-ben a' szabadsági háborúmint önkény tes vadász, szolgált. 1816-ban Halléban theologiát, 's
ban
Geseniits alatt keleti nyelveket tanult. Késbben bölcsészetre adta magát
's azon meggyzdésre jutott, hogy a' német philosophiának reformra van
szüksége. 1820-ban adta ki: „Erfakrungsseelenlehre, als Grundinge alles
Wissens in ikren Eauptzügen dargestellt" Berl. — és ..Erhenntnisslehre
nach doni Bewusstsein dér reinen Vermut ft in ikren Grundzégen dargelegt." Jena. 1820. Ugyanez évben habilitálta magát a' berlini egyetemnél és Hegel mellett is nem csekély hallgatóságot tudott szerzeni magának.
Azonban 1822-ben eltiltattak leczkéi. Miért? még most is homályban van.
Göttingenben mint magánoktató tanított. Késbben a' nélkül, hogy tanain
változtatott volna
Berlinben ismét megadatott neki a' tanitási szabadság és 1832-ben, Hegel halála után, a' rendes tanszék is neki adatott által.
Bölcsészeti nézetének központja, melylyet a' legtöbb, most nagyobb
kisebb körökben uralkodó bölcsészeti rendszerek ellenében állhatatosan és
nem csekély irodalmi munkássággal érvényesiteni törekszik, azon meggyzdésben áll, hogy, míg a' követitl anynyira dicsért absolut philosophia csak üres fogaimakkali játék és igy viszszalépésa' scholastieismusaddig a' philosophiának valódi megalapítása csak a' tapasztaláshozi *s
ra
a' saját öntudatban adotthozi elfogulatlan és szigorú csatlakozástól remélhet. Tehát az empiriea psychologia, a' Verttlcuni Bacoótn divatozó módszerre alapítva, az, mit B., mint bölcsészeti f- és alaptudományt kiválókig kiképezni törekszik. E' mellett eltávozik a' szokott psychologiától,
mivel
semmi elkülönzött lélektehetségeket nem állít tol, melyly vonatkozásban Herbartkox csatlakozik, kinek vizsgálatai, nem anynyira utósó
alapjaikban, mint csak eredményeikben, ugy látszik, itt ott befolyással
voltak B-nek nézeteire a' szellemi életrl. B. tehát a' jelenkornak szigorúan philosophiai törekvéseire inkább tagadólag mint tényleg hat.
J
Bölcsészeti nézeteit leginkább föltalálhatni e' munkájában: .J si/chologische Skizzerr' (2 köt. Götting. 1825
27). Megjelentek tle még
„Lehrbuch
,,Uber das Verhüllniss von Seele und Leib" (Götting. 1824.)
der Psyckofogie" (Beíl. L823.) - ..Lehrbuch der Logik als litinstlchrc
„Ersiekungs-vnd Unterrichtshhre"(2küt.
des Venként" (Berl. 1832.)
Grundlinien des natrlichen Systems der prachschen
Berl, 1835—30.)
Pkilosophie (1. köt: „allgemeine Sittenlekre" Berl. 1837.)— ..Grundlegung zur Pkysik der Sitten" (Berl. 1822.) — „Schutz-schrift fur nicine
Grundlegung" (Lipcse, 1828.) - B-nek egyébiráni minden munkájában
és az általa védett mód
dicséretes törekvés látszik világosságra
,

,

—
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Bengálía.

az észletek gazdagsága és finomsága által fszerezi.
vádja, melylyel B. illettetett, alaptalan.
Cs. F.
Bengália 1. keleti India.

—

A' materialismus

Benza , (Károly) magyar dalszinész a' nemzeti színház els buftoénekese, szül 1811-ben, Budán. Erteljes, mély hanggal és színészi
'kereskedi pályáját
képességgel bírván
melylyre kiképezte magát,
elhagyá, 's 1835-ben Bécsben a' wíedeni színházban kezdett mködni.
Pesten
a' nemzeti színházban 1838-ban lépett föl elször
's innen
vidékre ment, hol több helyen huzamosb ideig játszott. 1844. óta állandóan tagja a' nemzeti színháznak
's
egyik kedvencze a' budapesti
közönségnek. Tiszta
ers bariton-hangjával szabatos könynyüded
énekbeli eladásával kitn ügyesség játékot párosit
's különösen
jellemz és változatos comikai tehetségét, színpadi otthonosságáttekintve,
méltán lehet
a' magyar opera Megyerijének nevezni. Legkitnbb
Dulcamara a' Bájitalban,
szerepei
Bartolo a' Sevillai borbélyban
Sardami polgármester a' Czár és ácsban, marquis Boisfleurs, Lindában,
Don Pasquale és a' várgróf a' Négy Haytnonfihan. Komoly operai
szerepekben kevesebb sikerrel mködik. 1846-ban 's az idén is a' bécsi
karinthiai kapu melletti dalszínházhoz hivták meg t, 's bár nagyobb
fizetést kapna ott, mint nálunk, honszeretete köztünk marasztalá
V. I.
Beöthy Ödön született Nagyváradon (Biharmegyében) 1796. dec.
,
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5-én. Atyja hires alispánja volt Biharmegyének. Mint ifjat st gyermeket
ki kortársai fölött. 1812-ben marcziusban,

már gazdag észtehetség tünteté

midn a' philosophiai tanfolyamot végezé a' Váradon toborzó Chiemayerhuszárokhoz állott be. Rövid id múlva, mint huszár-kadét, Lengyelországba vitetett a' muszkák ellen. Néhány hónap múlva pedig már
hadnagy lett, majd a' Pozsonyban fölállított könynyü lovasokhoz, mint
fhadnagy áttétetett. Ezen csapat a' francziák ellen indíttatván Beöthy
Ödön is minden késbbi ütközetekben részt vett. Jelen volt Lipcsénél és
Parisban 's a' nagyszer dijoni táborban.
Az európai általános béke
helyreálltával ismét Lengyelországba ment, honnan azonban 1820-ban,
nyolcz évi 's pár havi katonáskodás után, hazájába, 's a' polgári zajtalan
magányélet örömei közé viszszatért. E' magányélet csendét nyelvek
,

,

—

tanulásával, történeti és politikai munkák 's régi remek írók olvasásával
töltvén, 1826-ban biharmegyei táblabírónak kineveztetett. Itt kezddik

mint szónok 's a' megye bizalmát
e' téren
csakhamar megnyeré. 1828-ban az országos rendek által határozott porták
öszszeirására Biharmegye részérl kiküldetett de e' megbízást el nem
fogadta. Ugyanez évben
tisztújítás alkalmával
szinte az egész választó
sereg közkívánatára másodalispánnak kikiáltatott. Nem választathatok
meg mert a' megye fispánja megtagadta a' kijelölést. 'S a' választás
csupán a' kijelöltekre volt szorítva. De a' követválasztás szabadságát nem
korlátozá fispáni kijelölés. 'S ezért az 1830-íki országgylésre közakarattal
követnek választatott. Azonban nehéz betegsége miatt onnan csakhamar
viszszajött. 1832-ben a' nagybáródi(Biharm.) oláh kiváltságos nemes kerület
fkapitányául választá. Székét ünnepélyesen el is foglalá. Ugyanez évben
megnyilt a' hoszszas országgylés, melyly 1836-ban végzdött. Beöthy
ismét követ lett. Szóvivje lett a' protestánsok sérelmeinek ostorozója a'
közpályája. Alig lépett föl

,

,

;

,

,

,

,

Beöthy*

4iU>

lélekismeretszabadság ellen elkövetett sérelmeknek. Indítványt tn életbe
léptetni a' valiátok egyenjogúságát, a' teljes lélekismeret! szabadságot.
Itt veszi
kezdetét hoszszas szenvedélyes harcza a' cath. elcrusnak
ellene. Ohajták vala, hogy a' mit kerületi ülésben indítványozott, húzza
melylyet maga is igazolt,
viszsza országos ülésben. Közhír szerint
60 ezer p. forintnyi oszlottéi kimutatott meg, ha viszszahúzza az indítványt. Nem tévé. Ugyanez országgylés alatt egy más kellemetlen eset is
fordult el. Követtársa, Tisza Lajos, Berewmegye egyik követével, Fiizesséry (/áhorralDebreczenben öszszeszólalkozván ezöszszeszólalkozás némi
tettlegességre is került. Ezért kénytelenek voltak az országgylést odahagyni. Tiszának azonban szintén sok népszersége volt a' biharmegyei
melyly. újra elválasztására
protestáns nép között. Párt gylt körüle
ha ez újraválasztás megtörténnék leküldé
izo-atott. Beöthy az esetre
lemondó levelét. E' körülmény csak növelte az ellenpárt munkásságát. A'
elerus hatása, a' Tisza\vÁvt korteskedése mindent megmozditott, hogy az
újra választás megtörténjék. Tisza azonban maga sem fogadá el a' követseget.Ekkor pártja Budaházy fügyészt választá el. Csak anynyiban érdemel
emlitést mert e' választáson Kölcsey Ferencz bukott meg. Kölcsey volt a'
haladási párt kitüzöttje ki csak nem rég hagyta oda az országgylést,
mivel megyéje Szathmár, az úrbér tárgyában megváltoztatá utasitását.
A' 77s3f/pártot Budaházy\\oz némi személyes hálakötelezettség csatolá.
Magány hála buktatá meg a' közügy emberét. így válik az erény gyakran
hibává. 'S ez az els eset, melyly az utóbbi idkben a' személyes pártoknak
Biharban külön véleményszinezetet adott. Azután mindinkább eltért e'
pártok útja. Jelen volt e' választáson Wesselényi Miklós azon kor egyik
Kölcsey Ferencz
legnagyobb izgatója is. Mindent elkövetett barátja
kiben az országgylés legjelesebb szónokát veszité el. Midn
mellett
látta a' tartományi kicsinyes nézpontokat, melylyek az országos férfiú
ellen küzdöttek, Budaházyt akará viszszalépésre birni. Nem sikerült.
monda türelmét vesztve Wesselényi
de
„No tehát menjen fel ön,
soha viszsza ne jöjjön." Valóban nem jött. Budaházy meghalt Pozsonyban
az országgylés alatt. Beöthy ellenben végig futotta a' követi pályát e'
hongyüléscn, mint egyik kitn bajnoka a' haladási eszméknek, 's jelentékeny tagja nz ellenzéknek. Az országgylésrl sok szónoki babérral
tért meg. Utában mindenütt tapasztala a' nép rokonszenvét. Többször
beszélte, mint érezé magát alacsony, kis termetével a' szálas termet
jászkunok közt, 's miként emelkedett lábujjhegyén, midn a' tisztelg
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„nagy Beöthynek" monda.
kü'döttség szónoka
1837-ben megházasodott. Nejét, Csanénly Luizt, kitn testi szépség s
fényes észtehetség jellemzé. A' házasság egyszersmind gazdálkodásra
vitte. Pusztai jószágán, Uj- Marján, (Biharmegyében, közel Kis-Marja
ni. városhoz) házat 's gazdasági épületeket készittetett.
Kevés id múlva a' megye csendéi egy püspöki pásztori levél zaklat:!
föl. A' vegyes házasság ügye Németországból hozzánk is átszivárgott. Ai
áldás megtagadása nagy ingerültséget támasztott. Biharmegye teremében
szóba jött e' kérdés. Beöthy, a' vallásügy apostola, mint a' megyei ab'
nevezte, nagy hatású Bzónoklatokal tartott. Egyszer, mint mnga is vegyes
házasságban él (neje ívlbrni. ), a' közgylésben jelen volt egyházi tagoknak
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írásban viszszaadta az áldást melylyet reá adott az esket pap. Tegye,
levéltárába a' káptalan. Ugyanez alkalommal levelezés támadt
közötte és a' n.váradi püspök Lajcsák Ferencz között. E' levelek Németországban is nagy tetszéssel fogadtattak. Sok forditásban keringett.
fleg német világ
Beöthy már ekkor ismeretes név volt a' protestáns
eltt, külföldön is. Az egyházi rend eltt azonban annál gylöltebb volt
az
benn a' hazában. Fleg ez okozá, hogy roppant erofeszitéssel sikerült
1840-ki országgylés kezdetérl viszszatartóztatni. Helyette más választatott el. Pár hónap múlva azonban e' követ közgylésben viszszahivatván,
,

úgymond,

,

,

t

,

olyly

egyhangúlag elválasztatott Beöthy Ödön, hogy a' zászlót, melyly alatt

választók besereglettek, megyei végzés következtében, az ünnep emlékéül,
a' megye levéltárába tették le. Követi pályáját pedig anynyira közmegelégedésre folytatta, hogy a' megye elhatározá, arczképét levétetni, 's a'
nagy teremben fölfüggeszteni. Olyly tisztelet, melylyben vele csak
Széchenyi Istvánt részesité a' megye. Még a' megyei fispánok arczképei

a'

csak a' kis teremben függenek. 'S Beöthy e' kitüntetést nem fogadta el.
Imitt közöljük levelének szavait ,,A' rendek kegyességének 's hazafiúi
de érzem egyszersmind öntetteim
lelkesedésöknek érzem nagyságát
parányi voltát is. A' jutalmak legdicsbbike az, mit hazafiakadnak mert
ezt nem egyesek önkénye veti kegyelemként oda az azért sovárgónak , mert
ezt szabad férfiak szabad akarata adja 's nemzet szenteli nagygyá. De épen
mivel ez a' jutalmak legdicsbbike, azért tárgyai is csak dicsk lehetnek.
Hol a' szigorú kötelesség végzdik, ott van kezdete az erényszülte érdemnek.
Mi marad ennek, ha amaz nyeri már el azon pályadíjt, melyly csak a'
küzdés-edzetté erényt , csak a' kötelességen túl és felülemelked áldozatokat
illetheti. Fenn és magasan kell a' nemzeti jutalom dics koszorújának fügfeszültebb törekvés
geni , hogy csak fáradság , küzdés , legelszántabb
érhesse azt el ; becsét veszti, ha a' mindennapi pályán haladók is kényelmesenjuthatnak fel ahoz. Én három éveken áthaladva, a' t. karok bizalmával
megtisztelve kötelességem teljesítésére fordítani minden igyekezetemet,
és ezen kötelesség teljesítése az, de csak is az, mit, ha erm akaratomnak
segéde lehetett, tettein. Ilyly tett, minek ellenkezje szoros büntetést
érdemelne nem érdemelhet kitüntet jutalmazást. E' szk kör tettért
a' rendek helybenhagyása nekem bjutalom vala. Engedjék a' rendek,
hogy e' szép jutalmat nyugtató önérzetemmel együtt mint legdrágább
kincsemet , de igaz keresményemet tarthassam meg keblemben és ne
legyek kénytelen meg nem érdemlett jutalomért pirulni. Valaki képének
közgylések teremében helyezése olyly fény , és dicsség minél több
polgárt bajosan sugározhat körül. Nem példátlan ez ugyan hazánkban,
az egykori barsi követ
de azon tisztes férfiúnak (Balogh Jánosnak
atyjának) ez osztály része ki nyolcz országgylésen volt a' haza ügyének
fölszentelt bajnoka, ki a' fenyeget 's incselked kísértéseket kiállva,
egy hoszszúra terjedt munkás élet számos évein keresztül szerezhetett és
szerzett érdemeket. Nekem engedjék meg a' rendek azon szinte és
elhatározott nyilatkozást tennem, hogy szemérem-okozta keserséggel
epesztené keblemet ezen fényes megtiszteltetés ; mert nem szégyenít,
nem gyaláz semmi anynyira, mint a' nem érdemelt megtiszteltetés és
iutalom. Remélem, nem fogják a' rendek rám mérni azt , mialatt roskadnom
is
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'a nem fognak illetni olyly fénynyel, melylynek tündöklése 's
melege isteni de engem emésztve égetne. Hogy tehát képem a' megye
teremébe fölfüggesztessék azt kénytelen vagyok mély tisztelettel, de
határozottan el nem fogadni. De ha a' rendek, ha szeretett polgártársaim
és rokonim képemet keblükben méltányolják egy helyre, az édes örömet
mert létemmel van azon tisztelet öszszeolvadva,
fog rám árasztani
melylyel öröklöm 'stb."A' szerénység indokain kívül egy titkos elsejtelem
hogy ne fogadja el a' megtiszteltetést. Ismeré a'
is indithatá Beöthyt,
tömegek kegyének ingatagságát. Ismeré az erket melylyek elleneinek
rendelkezésére állottak. 'S mintha elre sejdité vala a' napokat
st
évszakokat, midn az értelmiségnek napfogyatkozása lett, 's részeg kortes
csapatok dnltak a' tanácsteremben
káromolva azt, kinek arczképével
akarák nem rég diszesiteni e' termet.
1841-ben tisztujitás következett. Fispáni helyettes idközben Tisza
Lajos lett. Ellensúlyozása végett az ellenzék Beüthyt kényszerité, hogy
vállalja el az els alispánságot. Beöthy végre engedett a' nagy többség
óhajtásának. 'S midn most föllépett senki sem mert vele mérkzni a*
megyében. Kijelöltetett 's a' megye választó közönsége közfelkiáltással
elválasztá. Olyly föltét alatt vállalá el e' hivatalt
hogy a' törvényes
három év lefolyta vitán semmi esetre tovább nem viendi. Eldének magaviselete inditá e' nyilatkozatra. Törvény szerint ugyanis minden harmadik
évben tisztújitásnak kellé tartatni. 'S a' volt fispáni helyettes mindenféle ürügyek alatt halászta a' tisztujitás megtartását. A' megye sürgette
a' törvényes szokás megtartását, 's midn a' íisp. helyettes még mindig
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halászta tiszte teljesítését, a' megye fölirt ellene. Ers kifakadások
történtek a' megyei teremben a' helytartó ellen. Fölszóliták az akkori
alispánt, Tisza Lajost is, hogy mondjon le. Az els alispánt nem lehete
kinevezés utján helyettesíteni ; 's igy a' tisztújítást kénytelen lett volna a'
helytartó megtartani. Tisza nem mondott le. E' példa után , a' törvényes
választási jogok fentartásának érdekében tette Beöthy fogadását, hogy
három év múlva okvetlenül lelépend.

Beöthy alispánsága
kiterjeszté figyelmét.

a'

megyei kormányzás példánya

Megmutatá, hogy

Mindenre

volt.

az egyéniség sokszor pótolja

a'

rendszer hiányait. A' közigazgatás élénkebb, jótékonyabb lett. A' törvénykezés gyorsabb, pontosabb, részrehajlatlanabb. Biráskodását ellenfelei
keresték. 'S a' rendes hivataloskodás határain túl is sokat tett a' megyei
nép jóléte emelésére. Egy Ínséges év után takarék-magtárak állítására,
burgonya- és fatenyésztésre buzditá a' népet. Megkívánta, hogy e' részben
az egyházi és község-elöljárók 's tisztviselk adjanak példát. Különösen
serkenté állásuk fontosságának öntudatára a' községi elöljárókat. Sokat
tett a' községi élet kifejtésére. Az adó pontos beszedésére
alkalmas
idkben, mikor a' népnek keresetforrásai megnyiltak, figyelmeztet te a/
illet hivatalnokokat. \S e' tárgyban teljesített egy nagy mulasztást
mit
késbb fegyverül használtak ellene. A' jobbágytelki nemességei adó alá
veté az 183G.
XI. t.czikk. E' törvény mindeddig foganatba nem ment.
St azok, kik eltte voltak Bihar kormányán , azon kiváltságsórt törvénj
eltörlésével biztaták a' köznemességet, [gy ohajták megnyerni a' szegén)
köznemesség szavazását. Beöthy elrendelé a' törvény foganatba \etel.i
,
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által, mint mondók, fegyvert adott ellenei kezébe. Idközben ugyanis
megyei közönség (universitas), ésazuj fisp. helytartó között súrlódások
támadtak. A' megyei forvos meghalt. Azuj forvos kinevezését, némelyly
megyék gyakorlata után a' fisp. helytartó magának követelte. A' megye
szabad választást óhajtott, hivatkozva a' választás alkotmányos jogára,
's több régibb eseten alapuló szokásra. A' jogkérdés fölelevenité a' régi
pártvitákat. Keser harczok következtek
melylyeknek tusájában uj
panaszok fejldtek ki. A' megyei többség fóliratban kérte a' kormánytól
a' helytartó elmozditását. Felülrl dorgáló leirat érkezett a' panaszló
rendek ellen. Bizalom parancsoltatott. E' bizalmat akará a' fisp. helytartó
a'

,

,

pártja megszavaztatni

vesztegetett kortesesapatokkal. 1842. évi mart.
5-én volt e' közgylés. Már korán betörék a' tanácskozó terein ajtait, 's
részeg tömeg foglalá el a' termet. „Nem adózunk !" volt a' jelszó melyly
alatt Beöthy ellen történt az izgatás, kirl hirdetek, hogy adó alá vetette
a' nemességet.- Beöthy többször monda e' nap reggelén
„csak szóhoz
juthassak." Némi küzdés után sikerült. Beszélt hoszszasan. Még nem
végzé beszédét, 's már
éljenezé a' tömeg, melylyet ellenei hoztak be.
Az 1843-ki országgylésre csak azon foltét alatt vállalta el Beöthy a'
követséget, ha a' nemesség a' közteherviselést elfogadja. A' választó
gylésben maga a' köznemesség szavazta meg ilyly értelemben az utasítást.
Enynyire haladt a' tömeg értelmisége Beöthy és pártjának buzgalma által.
Midn a' három év eltelt, megküldé Pozsonyból alispánságróli lemondását.
'S országgylés után viszszavonult a' magányéletbe. Azonban nem
sznt meg megyegyüléseken a' közdolgokra tovább is nagy hatást
gyakorolni, 's az akkori ellenzéknek vezetje lenni. Szomorú napjai voltak
e' napok a' pártküzdelmeknek. A' kedélyek ingerültsége legfensbb fokra
,
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hágott.

Biharmegye

történeteibe

tartozik

rajzolni

a'

részleteket.

Itt

csak néhány általános vonást menynyit életirásunk szükségessé tesz.
Egy decemberi közgylés határozá el Beöthy arczképét fölfüggesztetni
a' megye nagy teremében. 'S egy másik év decemberi napjain
csaknem
évnapján ama határozatnak, életét is veszély fenyegette.
A' fispáni helytartó elleni panaszok folyvást szaporodtak. A' panaszok
vizsgálatára királyi biztos küldetett. Ennek eljárása ujabb sérelmeket
okozott. Közgylésekben a' botrányos jelenetek egymást érték. 1845-ik
dec. 15. 16. és 17. napjain azonban legingerültebb harczban voltak a'
szenvedélyek. Harczban állott az értelmiség 's a' helytartó párthivei által
bevezetett nyers tömeg. A' megyeház eltt katonaság volt fölállítva.
Ingerültséget szült már maga a' tárgy mi fölött a' viták folytak. 'S növelte
az elkeseredést a' modor, melylyben a' tanácskozás vezettetett. Egy
szónoktól megtagadtatott a' szólás rendén
illet jog. A' szónok nem
engedett. Majd a' szónokok számát
az értelmiség diadalát a' tömeg
szavazataival akarák egyensúlyozni. Akadályozák a' tanácskozást
's
szavazást erszakoltak ki. Okok helyett a vesztegetett kortes csapat
számára hivatkoztak. Az ellenzék tactikája ellenben az volt tanácskozással
kifárasztani a' tömeget, 's megnyerni, ha mámora enged. Legroszabb
esetben hinni lehete hogy olyly hoszszasan kihúzzák a' szónoklatokat,
míg az ellenfél kortesfnökei is kifogynak a' költségbl melyly a' köznemesség bentartására kellett. Egy más alkalommal sikerült ez eljárás. A'
32 *
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tanácskozást kilencz napig húzták egy tárgyban. Most a' három nap óta
edzett türelem végre dec. 18-án elérte a' véghatárt. Széksért ési keresetet
sürgetnek az elnök helytartó ellen. Egy tiszti alügyész tollat vett, fogalmazni a' keresetlevelet. Az elnök a' terembl eltávozik. Utána mentek
többen
ezek közt az alispányok. A' nagy közönség is készül elhagyni a'
termet. E' pillanatban a' terembl toluló néptömeg zajába fegyverzörej
vegyül. A' szomszéd kis terembl, melylynek ajtaján a' fisp. helytartó
eltávozott, a' nagy terembe, 'sitt a' zöld asztalra megyei hajdúk rohannak
az ellenzék szónokaira irányzott szuronyokkal. 'S bunkós botokat emelve
ezen szónokokra rohan a' kortes csapat is melyly már reggel , a' tanácskozás eltt, vérrel fertzteté a* termet. A' hajdúk között eg,y szolgabiró
's eskütt viszik a' kormányozást, ujjal mutogatván azokra, kik áldozatokul
jelöltetének ki. A' menekvk eltt kívülrl az ajtó bezáratott. Beötkyt egy
hajdú rohanta meg, és ha kardja tokjával föl nem fogja a' csapást , melyly
fejére intéztetett, 's egy pár becsületes ember által nem védelmeztetik,
áldozatul fogott volna esni. Védi közül különösen egy katonát kell
emlitenünk ki veszélyezteté önéletét hogy Beölhyt megmenthesse. A'
megyeház eltt fölállított katonaság föltolulása vetett véget a' vérengezésnek.
Az 184 7/ 8 -ki országgylés kezdetére, elleneinek roppant vesztegetése
miatt több ezerre
szavazat mellett sem választathatott meg. Ez
év (1848.) marcziusi napjaiban a' pesti csöndes forradalom Biharban
is ismételtetett. Népgylések tartattak, 's az akkori alispánok Beölhyt e'
mozgalmak fegyelmezésére fölkérték. A' megyei nemesi egyetem ott is
népgyüléssé 's aztáii az sgyülés képviseleti bizottmánynyá alakult. Egy
ilyly népgylés Bethyt az öszszes biharmegyei nemzetrség fvezérévé,
követ helyett, a' megye országgylés
's aztán , a' viszszahivott egyik
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képviseljéül választá. Az els népképvisel Magyarországon.
Batthyány ministeriuma Bethyt, a' megye kérésére Bihar fispánjává
nevezte. 'S az 1848. júliusban egybegylt pesti hongy ülésen a' felsházban, mint fispán meg is jelent. Els föllépése volt, a' kiváltságos
alapon nyugvó felsház reformját indítványozni. Ugyanez országgylés
alsó
által Beöthy, mint teljhatalmú országos biztos a'ráczok ellen
táborba küldetett. Késbb Vay Miklós helyett Erdélybe küldetett hasonló
minségben. 'S miután e' kormánybiztosi megbízását, mint látszik, a' hadsereg vezérletéveli némelyly súrlódások miatt, utóda, Csúnyi Lász-lo kezeibe
letette: Debreczenben
a' törvényhozás ekkori székhelyén, megjelent.
Kossuth értesité hogy ügyességét a' kormány a' diplomát ia terén szándékszik fölhasználni. Erre
egy elterjesztést nyújt a be, mely Ívben a'
diplomatia körüli nézeteit, 's a' nagy politikát fejtegette, melylyet Magyarországnak, szerinte, követnie kell. Nagy véleménynyel volt eg\ diplomata
..l'-gy
állásáról. Emlékiratában többek közt idézte Capefigue szavail
ambassadeur szerepe több feltételt kivan, melylyekel igen nehéz egyeelismert állás, né\
melylj
sülve találni; els mind valamenynyi közt
eredete vagy szolgálatai által egyenlépésl tarthasson az egész európai
aristooratiával öszszekötni ezzel egyenes értelmet, tapintati finomságot,
\s
melylyet. semmi sem
kerülhet
ki
Önmagának és korma nyána
méltóságát, melyly a' nélkül hogy valakil sértene, meghallgatta
,

mköd

,

,

,

:

:

;

,

.

501

Beöthy.

magát a' lényeges körülmények- st crisisekben is." \S éhez hozzá téve
még, mint igen szükséges kelléket, a' nk körüli hódító tulajdonokat,
tréfásan utána veté mibl tehát világos, hogy én már ezért sem vagyok
e' pályára való. 1849. april 5-én vette Beöthy a' rendeletet, hogy induljon
Bukarestbe. 'S hogy keleten rangjáról fogalmat nyújtsanak, kinevezek
:

ezredesnek. April 9-én indult meg N.- Váradról. Itt egy bizalmas körben
küldetésérl néhány szót ejtvén, azt Kossuth által elhamarkodottnak monda.
Tudta ugyanis Beöthy, hogy Bukarestben a' muszka hatalom által viszszahelyezett vegyes kormány e' hatalom befolyása alatt áll
's hogy Oláhországban a' török udvar akkor nagyon másodrend szerepet vitt. Mind
a' mellett megindult. A' helyett azonban, hogy mint magányember
bement volna Bukarestbe kikémleni az illet hangulatot 's elkésziteni a'
tért, fölkereste Erdélyben, Szászsebesen, Bem altábornagyot, 's tle
levelet eszközölt ki Ségurhez a' franczia consulhoz. Ezzel aztán tudatta,
hogy kormánya által küldve van a' két ország közt fenforgó kereskedelmi
érdekeket képviselni, 's maga és kísérete számára útlevelet kért. E' kérés i
Brassóból saját levelében ismétlé az emiitett consulhoz. Nem lett sikere.
Ugyan e' tárgyban szinte Brassóból Íratott apr. 28-ról Fuad-Effendihez,
a' magas porta teljhatalmú biztosához, ismételvén, mikép a' barátságos
érzelmek nyilvánítása ment minden utógondolattól 's csupán arra czéloz,
hogy a' félbeszakadt kereskedelmi viszonyok újra megköttethessenek.
Egyszersmind bejelenté, mikép az erdélyi hadsereg fvezére is egy katonai
tisztelg küldöttséget kivan Bukarestbe juttatni, tudatni, hogy a' szomszéd herczegségek határai mindenkor tiszteletben fognak általa tartatni.
E' tárgyat mindanynyiszor fölmelegité Beöthy, valahányszor a' magyar
fegyverek elhaladásáról 's az ügyek állásáról az illetkhez tudósításokat
küldött. 'S a' válasz mindig elmaradt. Egyszer kapta meg néhány anonym
sor kíséretében a' bukaresti német lap azon számát
melylyben a' kajmakánság a' Magyar és Erdélyországban kiadott útleveleket érvényteleneknek
nyilvánítja, 's igy Erdélylyel minden közlekedést megszakaszt. Brassóban
május 1-én kapta Beöthy az apr. 14-ki függetlenségi nyilatkozatot. Sok
kifogásai voltak ellene Türelmetlenségét a' szerkezettel eléggé mutatja,
hogy végig sem hallgathatá, 's olvasás közben sapkáját vágta a' földhez.
E' közben hírek kezdettek szárnyalni a' muszka beavatkozásról. Pünköst
napjára támadás váratott az erdélyi szorosoknál. Ilyly körülmények közt,
midn hasztalan várta Bukarestbl az útlevelet 's Debreczenbl leveleire
az egyenes feleletet, 's miután a' szembetegség is elvette, május 27-kén
Brassóból viszsza indult. Szebenbl tudósitá a' debreczeni kormányt viszszatérésérl. Ugyanonnan intézett Fuad-Effendihez egy erélyes tiltakozást az
orosz beavatkozás ellen, az esetre, ha a' beütés a' szomszéd herczegségek
neutrális földérl találna megtörténni. Kijelenté, hogy a' magas porta sem
vehetendi rósz nevén ha ilyly elzmény után a' magyar seregek szinte nem
fogják tiszteletben tartani a' határt, mint tárták els ízben, mikor az orosz
sereget Erdélybl kiszoriták. Brassóban mulatása alatt egymást érték nála
az önként tisztelg küldöttségek a* szász küldöttségek kereskedi testületek 'stb. küldöttei. Beöthy szavai és tettei békitleg hatottak. Egy igen
mivelt szász hölgy, ki szavait hallá, egyszer azt monda neki „Sie werden
meine Landsleute um ihren Patriotismus bringen." Innen viszszajövén,
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épen megürült Biharmegyében egy képviseli hely. Beöthy lemondott a'
f ispánságról , 's elvúlasztatá magát képviselül. A' debreczeni orsz. gylés
ez alatt clhalasztatott. Pestre hivatott egybe 18iS'-ki jul. 2-ra azonban
a' magyar seregek viszszavonulása miatt ismét Szegedre tétetett át. Beöthy
jelen volt Szegeden. Ellenzékinek mutatta magát 's ilyly szellemben szólott
egy párszor tanáeskozmányban. Miután lemondott a' íoispánságról, a'
hétszemélyes legfbb törvényszékhez neveztetett ki alelnöknek.
A' világosvári események után még egy ideig a' hazában benn lappangott. 1849. november végén sikerült a' külföldre menekülnie.
A' Pesther Zeitung 1850-ik február 3-iki számában ilyly formán ir egy
párisi levél „Sylvester estéjén (1849. dec. 31.) Parisnak egy szerény körében
sok komoly, sápadt tekintet férfiak ültek. Estebédök csekély volt. Sajtból
állott vacsorájok, 's poharaikban a' bor nem pezsg vagy más nemesebb
ital volt. Jele , hogy e' szomorú zarándok serget nem arany teher zte
idegenbe, elhagyván vagyonukat, nt, testvért, szüléket. Számzöttek
voltak irva volt arczaikon hogy menekvk kelet népébl. Igen magyar
menekvk kiket hoszszas nélkülözés bús vándorlás hozott egybe a'
Szajna partján, ez óriási városban, 's az év utósó napját sivár viszszaemlékezéssel tölték, szép, egykor olyly zöld, 's most vérrel öntözött
hazájokra. Egy sz emelkedett közöttük fejér hajakkal 's alig ejté ki els
szavait, zajosan tört ki: ,, Éljen Beöthy!" Igen, Biharmegye volt fispánja,
B. Ö. volt, kirl az uj Croquis irja ,,Celui qui parle haut a raison aux
yeux de la foule. Ez áll Bethyröl. Hibái és fényoldalai szövetséget
képeznek az angyalok és démonok közt lángra keltenek és viszszataszitnak,
botránykoztatnak és megnyernek, fölemelik az észt és porba rántják. Egy
kis Tyrtaeus Biharból 'stb. „De azon sylvesteri estén hallgatott a'
szinpadi mennydörgés, melylyet Beöthy különben hallatni szokott, szavának
melyly most
hangja csodásan fájdalmas volt
mint a' czigányzene
azt viszsza
elvesztett boldogságért keserg, majd neki biztatva magát
látszik küzdeni. Egy óráig beszélt. 'S midn elhallgatott utána szót nem
emelt senki. Óráig ültek még együtt csendben a' menekvk, 's szó nem
hallatszott ajkaikról, de sürüen szállt föl a' szivar kék füstje, 's itt-ott
egy elmosódott nedves köny ült a' szemekben. 'S közben föl-fölhangzott
Y.
a' Rákóczi-induló."
Beranger (Jean Pierre), legnépszerbb franczia dalkölt 's italán
véve egyike a' legszebb és legsajátosabb költi tehetségeknek, miket az
uj id büszkeséggel mutathat fel. Olyly iró
ki benssége, gyöngéd
kedélyessége lángoló hazafisága, keresetlen természetessége által minden
nemzet szivét elbájolta, meghódította remek ehansons-aival , ki nemzeteié,
's az egész müveit világra ép olyly nagy befolyással volt
mint leggenialisabb kortársai, 's mind a mellett még csak a' költ nevet sem igényli
szeretetreméltó szerénységében.
Született Parisban, 1780-ban. (iveimekkora els éveiben, nagyatyja, egy szegény szabó viselte gondját.
14 éves korában Peronneba ment knyomdászatot tanulni, 'a itt, a'
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helyesíráson és Terseiét BZabályain kívül semmi más ismeretet nem magának. A' biblia és llomér fordításban, volt els olvasmánya, mi
szellemét fölébreszti''. Kitanulván mesterségét, 17 éves korában isméi
Parisba ment víszsza, hol verseket kezdett írni. Biután vígjátékot,
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de mindez csak tervben
irni , nagy utazásra készült
maradt. Bonaparte Lucián pártolása mellett komolyan kezdé magát az
irodalomnak szentelni. Mindenekeltt az ,, Annales du musée" szerkesztését
vállalá el, 's az egyetem bureaujában hivatalt kapott, mit 12 évig viselt,
censorsággal is kínálták de nem vállalta el. Legels dalai közt melylyek
a' „Le roi d'Yvetot" és a' „Le senateur"
a' nép ajkaira is átmentek,
legismeretesbek. O nem hízelgett Napóleonnak, midna'hizelgéssel pénzt
és kitüntetést lehete szerzeni, 's nem gyalázta t, midn ismét ez által
hanem mint polgár és költ, a' szabadság és
lehetett fölemelkedni
hazafiság szellemétl lelkesítve vidám gúnynyal üldözte azok elleneit,
vagy lyrai magasságra emelkedék, midn hona megalázását és az ismét
helyreállitott önkényes hatalomnak azon fonák és nevetséges törekvését
látá, melylyszerint ez az elrehaladt népszellemet újra a' régi kerekvágásba akarta viszszavezetni. Dalai a' restauratio idejében történeti
miután azok Francziaországban a' nevetségessé
fontosságot vívtak ki
tevésnek mindenható fegyverét elragadó ervel villogtaták vagy a' megbántott népérzelemnek dicssége elrejtett diadalmi jeleit mutaták fel. A'
kormány üldözte
de
még bátrabban lépett föl és a' nép még hangosabban éneklé dalait. Midn barátai 1821-ben verseinek ujabb kiadása
végett 10,000 aláírót gyjtöttek, a' királyi ügyvéd, jelentséget adva
ezen körülménynek törvény elébe idézte
's több dalát istentelenségde az elitélt dalok még inkább
és lazítással vádolá. A' birák elitélték
elterjedtek. „Chansons inédites" czim alatt kiadott költeményei miatt,
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melylyek X-ik Károly ellen majdnem egyenes gúnyolódást foglaltak
magukban, 1828-ban ismét üldözbe vették, 9 hónapi fogságra, 's 10,000
franknyi birságra ítéltetett azonban barátai ez öszszegnél többet gyjtöttek öszsze számára. A' júliusi forradalomban tevékeny részt vn
azonban a' neki ajánlott hivatalokat méltóságokat nem fogadá el hogy
függetlenségét fentarthassa. 1835-ben minden verseit „Oeuvres complétes"
czim alatt bocsátá közre, melyly azóta több kiadást ért. 1848-ban a'
mint régi kedvelt st a' nép által imádott
februariusi forradalom után
republicánus szellem költ népképviselvé választatott el azonban nem
érezve magában hivatást e' pályára, szerényen lemondott róla. Azóta
Manuel barátjához irt egy szép verset, melyly magyarra is le van fordítva.
Mondják, hogy nem rég egy herczeg és egy péklegény majdnem egy
arra, miként menyekzjük emlékére verset készítsen
idben kérték
a' herczegnek, olyly föltétel alatt, hogy ha a' szegény péklegény kiházasitási költségeit magára vállalja meg is irá a' verset de a' péklegénynek
nem, ki azonban ez által boldoggá lett.
Atalánvéve Beranger dalait
utánozhatlan eredetiség, tiszta népies elem, nemzeti szellem, jószivü
pajzánság, ép humor, eleven gúny, 's kellemes könynyüség, tiszta,
világos eladás
bélyegzik olylykor azonban nagyon is frivol. A' mi
költink közt leginkább Petfit lehet hozzá hasonlítani, modoruk sok
;
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tekintetben egyez. Berangemek legtöbb dala nincs még magyarra
áttéve szellemi rokona, Petfi, és Erdélyi János azonban néhány szép
dalát hü fordításban közlék a' magyar olvasó világgal. Beranger a' franczia nemzet egyik büszkesége 's legkedvesebb neve. Kérdezz meg egy
francziát hona költi iránt, 's aligha fog els helyen mást említeni, mint
;

,
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Berangert, vagy

ennek

dalai egyikének refrainjét fogja eltted
vidám, könynyelmü költ mindenütt meg
fog neveztetni, hol a' franczia ujabb történet tényezirl van szó, 's
foglal
Kotteck Staatf-LexiconÁh&n Lafayette és Lamartíne
helyet
mellett. Miért? mert az újabb id egy férfía sem gyakorolt olyly hatalmas
befolyást a' népdal egyszer eszköze által nemzetének ugy müveit
részére, mint nagy tömegére, mikint Beranger. O finom, élénk, merész,
ledér, harczias, bátor, nagylelk, mint nemzete, 's ezért nem elég azt
mondani, hogy nemzetének költ, hanem hogy ngy költ mint nemzete,
a v no S v ° maga a' költ franczia nép, mint egykor elmésen monda.
Y. o
már 1815-ben azon öntudattal adá ki verseit, hogy ,,a' népszer költészet felette fontos a' szabadság ügyére nézve," 's „hogy szerencsétlen
hazáját vigasztalja 's annak dicsségét és reményeit megénekelje."
V. I.
Beregh vármegye fekszik Magyarországnak hajdani tiszáninneni, a'
legújabb felosztás szerint a' kassai katonai és ungvári polgári kerületében,
keletrl Mármaros délrl Ugocsa és Szathmár, nyugotról Szabolcs, Ung
vármegyéktl 's éjszakra Galicziától környezve, mely ly ti a' kárpátok
választják-el. Használható földe 706,692 hold, melvlybl 208,731 h. szántóföld; 43,388 h. rét; 8562 h. szl; 9376 h. kert; 94,121 h. legel;
342514 h. erd. Nagysága 67 4/,
mértfold. Enynyi kiterjedés tartományban a' természet olyly különböz alakban tünik-el, hogy valóban
azt a' legnagyobb ritkaságok közé számithatjuk. Ugyanis a' megye legfeléjszaki részét, magas, sziklás hegyek, st valódi havasok (Polonina,
Huszka, Osztra,) borítják
a' föld itt hideg, sovány, úgyhogy a' zabot
pohánkát alig termi meg
az éghajlat anynyira zordon
hogy szlt vagy más nemesb gyümölcsöt látni épen nem lehet. Azonban
néhány mértfölddel alább, nevezetesen Munkács vidékén a' hegyek már
szelid alakot vesznek magukra, 's fenyvesek helyett bikkes, tölgyes erdk,
szltkék fedik oldalaikat; Munkácstól délre egész a' Tiszáig lapályon
rónaság terül el, melyly mindenféle gabonanemet 's a' legszebb tisztabuzát
gazdag kamattal tériti viszsza a' gyümölcsfák erdket képeznek 's
Beregszászon csaknem tokaji borhoz hasonló hires aszszubort csinálnak. Általában a' megyének hason felét hegyes hason felét róna tartománynak
lehet nevezni, de a' melyly nem mer sikság, hanem itt ott dombok,
nagyobbára pedig rengeteg tölgyes erdk által szakittatik félbe. Hegyeit
a" Latorcza vize 2 tömegre osztja. A* jobb oldalon es az üngh megyébl
bejött Osztva, és Szinyák hegyeinek folytatása, 's ezek képezik a' Zsdenyova, Hrabonyicza. Pinynye, Viznicze vizeinek szk völgyeit. A' bal oldalon Borsóvá és Borló hegyek legnevezetesebbek, melyly utolsó elébb nyugotra, majd Háterd név alatt délkeletre húzódván, Ilosra vizét egészen
bekeríti
és nemz anyja lesz számtalan pataknak
melylyek kifolyásai
okozzák fképp a' 2
mfdnyire terjed Szernye mocsárt. A* megyét Galicziától elválasztó kárpáti Beszkéd hegylánozban nevezetesebb hegyek: a'
Hnszlye, Magura, Polena, Kitsera, Javorinczi, Jászin és Javornik. Végre
azon hegy, melylyre a' hires munkácsi vár épült, egészen elszigetelve
magányosan áll, 's az emiitett hegyekkel semmi öszszefuggésben nincs. V
Tisza, Csetfalváné] lép be a' megyébe, 's ennek déli részéi fél holdalakban bekerítvén, 8 mfdnyi igen csavargóé útja után. Lányán fölül isméi
eltrillázni.

épen

S egyszersmind

e'

>

,

Q

s

;

;

,

;

,

,

,

,

505

Bercgh.

elhagyja. Partjait gyönyör gyümölcskertek (lunkák) kisérik. A' Lator cza,
Kicsera hegyeibl veszi eredetét, 's nyugot fell Zdenyova, Hrabonicza
Pinynye, Viznieza, Sztára, kelet felül Vicse vizeit magához vévén, elbb
dél, majd nyugot felé folydogálván 10 mfdnyi menete után Agteleknél
Ung vármegyébe hömpölyög által. Folyása sebes, 's azért minduntalan
több medret csinál magának, és számtalan szigetet 'ságat képez, melylyeknek egyesítése már czélba vétetett. A' Borsóvá Mármarosból jön be 's az
Ilosva vizével öregbülvén, Beregszászon alul Vérke, majd Szernye nevet
vesz magára, 's igy még a' Csarada, és Micz vizekkel nagyobbodva, Kis
Dobronyon tul a'Latorczába ömlik. A' Szernye vagy máskép gáthi mocsár
Munkács és Beregszász közt fekszik, 1781-ben az akkori felmérés szerint
28701 holdat borított el (1100
ölével); most valamivel kisebb.
termesztménye Beregnek a' tengeri és zab. Az els kedves eledele levén az
orosznak, 's a' mellett sertés hizlalásra fordíttatván, mind a' magyaroktól
mind az oroszoktól nagyban termesztetik st az utóbbiak olyly helyekre is
szokták vetni, hol a' hideg éghajlat miatt csak ritkán érhetik meg. Tiszta
búza elég és szép terem a' magyaroktól lakott déli gazdag rónaságon, de
az éjszaki hegyes vidékekben valódi ritkaság; mert az itteni köves sovány
földekben a' zab és hajdina is csak sinldik. Árpát keveset vetnek a' burgonya szinte nem rég kezd nagyban divatba jönni, valamint rozs is kevés
termesztetik. Dohánytermesztéssel szinte több helységek foglalatoskodnak, különösen pedig Vári és vidéke. Az éjszaki vidéken mind rét, mind
legel, (kivévén a' polonyinai, husznyai havasokat), szk; ellenben a' déli
rónaságon bséggel van, de mivel lapályos és az árvizek gyakran elöntik,
inkább szarvasmarhának mint juhnak való. A' szltkék 8562 holdat foglalnak el, 's áltáljában csak közönséges asztali bort teremnek; azonban a'
beregszászi, muzsalyi ers borok a' legjobbak közé tartoznak hazánkban,
A' tiszaháti
's az itt csinált aszút némelylyek a' tokajihoz hasonlitják.
járásban majd minden helység bir meszsze kiterjed gyümölcskertekkel,
melylyek fképpen szilva, alma és körtefákkal vannak beültetve 's az szszel beszedett gyümölcsöt, vagy Debreczenbe hordják tengelyen, vagy talpakra rakván, a' Tiszán Szolnokba viszik. Hires különösen kormos és sóvári almájuk, 's itt 1 \ 4 fontos almát látni nem nagy ritkaság. Mit a' gyümölcsrl mondottunk, ugyanazt mondhatjuk a' fáról is, hogy t. i. nagy
bséggel van. Lovat a' magyar keveset tart, 's még kevesebbet az orosz,
's azt is csekély fajból. A' juhtenyésztés a' hegyes vidékeken lakó oroszoknál van nagyobb divatban, mert a' rónaságon a' lapályos legelk miatt
nem igen szeretik tartani. Ellenben a' szarvasmarha-tartás itt szépen
virágzik, úgyhogy ökröket más megyéknek is adhat el. Szinte illy, vagy
talán még nagyobb fontosságú, 's egy f jövedelmi águk a' beregi lakosok,
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nak a' sertés-tenyésztés. Mi a' vadállatokat illeti medve, farkas, vaddisznó; húros és császármadár, fajdtyuk, az éjszaki rengeteg erdségekben:
:

mindenféle vízimadár megszámlálhatlan seregekben a' Szernye mocsárban; hala kimerithetlen bségben a' Tiszában; igen nagy és jó íz rák a'
Hajdan Beregszászon
Latorczában, különösen Lucska, Cserlenó körül.
aranyat ástak. Vasércz találtatik Viznicz , Csabina, Bilke körül. Kréta
Muzsaljnál fejér tiszta porczelánagyag, homokk, melyly malomkövekre
fordittatik, 's melylyben timsórészek vannak, Beregszászáéi], MuzsalynéX,

—

;
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legnevezetesebb ásványa e' megyének a' szálkásan tör timsóliö, melly
Borsóvá vize és Szernye mocsár közt ásatik, 's melylybl készül a' híres
munkácsi, dalai timsó. Ásványvizek vannak: Bukorán, Laturkán, Neli-

a'

pinán, Paszikán, Polénán, Szolocsinban, Szoly vári, Szittyákon és Ploszkón,
nielyly utolsó sokat közelit a' bártfiúhoz. Irányon nagyon híresedni kezd
vasas ásványvíz találtatik, alkalmas fürdszobákkal. A.'dragobertfalri sós-

—

fels parancsolatnál fogva behányatott.
Népessége Bereg várlélek, melylybl 58,295 magyar, 68,290 orosz, 2823 nézsidó. Vallásukra nézve 12,650 római, 70,358 görög
katholikus, 46,315 református, 700 ágostai, 5560 izraelita. A' római katholikusok a' szatmári püspök alatt 6 parochiát, a' görög katholikusok a'
munkácsi püspök (ki azonban Ungvárott lakik) kormánya alatt 77, a'
reformátusok a' tiszántúli egyházkerületben 73 anyaegyházat számlálnak.
Kézmvesek számosan vannak Beregszászon és Munkácson, különösen
gubások de a' többi mezvárosokban is találtatnak a' legszükségesebb
mesteremberek. Hordát, dongát, sajtárt, 's más faeszközöket nagy menynyiségben készitnek a' tiszai magyarok fenyszálat, deszkát, léczet pedig
az éjszaki oroszok, nevezetesen Zsdenyova Zbunya
Verbócz, Rosztóka
helységek. Hamuzsirt több helyen fznek, évenként 2500 mázsát. Szélesztón igen jó vas készül több hámorban, ugyanott vaseszközöket is öntenek,
u. m. szép kályhákat, fazekakat, kázányokat, mellképeket pénzformában,
stb. Vannak továbbá vashámorok Bilkén és Ilonczon.Yégre Munkács mellett van egy nagy timsófz-intézet, melylyhez tartozik a' puszta kerepcezi
is, mind a' kettt gr. Schönborn és a' báró 's nemes Dercsényi család fidei
commissuma közösen birják; szinte nagy és jeles timsógyár a' gr. Karol yié
Muzsalyon; a' néhai Perényi Zsigmond dédai timsógyárának alaptkéje,
gyári épületekben réz és faedényekben 10,000 peng forint. A' felhasznált timsók ára, a' forgó tkéhez számíttatván
ez szinte 10
12,000
peng forintra rug. Készit pedig a' gyár évenként 3200 3500 mázsát 20,000
21,000 pengforintnyi értékben. Mindezen timsógyárak öszszes termelése 14
16000 mázsa, melyly jóságra nézve minden hazait felül-mulván, a' hires romaival vetekedik. Papirosmalom van Hraboniczán üveghuta szinte a' munkácsi uradalomban.
Beregh vármegye mind nagy
városoktól, mind népes és müveit tartományoktól távol esvén, kereskedese nem nagy fontosságú; ámbár termékei jeles menynyiségben vannak, s
e' mellett a' hajózható Tisza is keresztül futja. Jobbágy-telke nem volt
több 1068-nál 18
28 hold szántófölddel, 's azl828-ki országos öszszeirás
parasztok kezén öszszesen 111,602 holdat talált. Nemessége számos volt,
mert 1846-ban 7 J89 ft számlált. Uradalmi közül a' roppant munkácsit éa
szentmiklósit, melyly hajdan herczegség volt, és */a részét foglalja el a' megyének, birja gr. Schönborn Ferencz a' megye harmada a' következ esaládok és testületek birtokában van: a' kamara, csernekhegyi ff, kath.
zárda, gr. Barkóczy, gr. Buttler, gr. Károlyi, gr. 'Teleki, gr. Majláth, b,
Perényi, b. Sztojka, b. Vay, b. Vécsey Ajtay, Almásy, Andrásy, Bay,
Bakó, Bárczy , Bárdony Bégányi, Bényei, Berzsenyi, Bernáth, Berej
szászi, Bikkesi Bilkey, Borbély, Bornemisza, BÖsz, Buday, Csaté, Csomay, Darvay, Darvas, Deresén \i, Dessewfy, Detrich, Dobra, Domokos,
lulács}
Eötvös, Fogarasy, Füieséry, falgéozy, ieesr\
torzé
lerzon
forrás

megyének 135,583
met, 615 tót, 5560
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Guthy, Hunyady, Horváth, Hudar, Ilosvay, Jászter, Jó, Jobszty, Izsák,
Kajdy Kállay Klobusiczky, Kende, Komáromy, Komjáthy, Komlósy,
Komonyi, Kszeghy, Krasznai, Landor, Leszkay, Lipcsey, Lónyai, Mez,
Meziravszky, Molnár, Morvay, Naoy, Neupaur, Nánásy, Niczky Novota
Orbán, Partetics, Ormós, Péchy, Pogány, Pogyor, Pongrácz, Rácz Rátonyi, Rogosy, Román, Sisáry, Somosy, Szarka, Szikszay, Szalayj.Székely,
Szeremlei, Szuhányi, Tarnóczy, Uray, Uszkay, Várady, Vasady, Vásárhelyi, Veres, Vitkay, Zékán, Vitéz. Székhelye a' megyének: Munkács
vagy Beregszász. Mint fentebb emiitettük az, uj felosztás szerint Beregh a'
kassai katonai és az ungvári polgári kerülethez tartozik. Ez utóbbi áll
Ungh Beregh, Ugocsa, Mármaros vármegyékbl, 's a' kerület f székhelye
Ungvár.
Bérenger (Alfonz Maria Marcelin) franczia pair és cassatioszéki biró, a'
franczia Institut tagja, szül. 1785. Valenceban, fia a' Constituante egyik
tagjának. Grenoblei törvényszéki tag korában 1807-ben Justinián
novelláinak franczia fordítását adta ki; 1825-ben a' Dröme-departamentbl
,

,

,

,

követté választatott, az örökös pairség ellen szólott, 's aláirta a' XVIII.
Lajos bejövetele napján 1815. jun. 22-ikén készült óvástételt. Késbben
törvényszéki hivataláról lemondván, Valenceban az irodalomnak élt, 's
itt irta 1818-ban jeles munkáját
,,De la justice criminelle en Francé."
1827-ben ismét követté választatván, a' júliusi forradalom után egyike
volt a' Polignac-ministerium hivatalos vádlóinak, 's folyvást és következetesen a' józan szabadság érdekében viselte követi hivatalát , melylyre
1831-ben újra megválasztatott. 1832-ben instituti tag, 's 1839-ben franczia
,

:

pair

lett.

Bérenger hidegen okoskodó szónok

és iró

—

,

meggondoló

és

lelkismeretes ellenzéki tag, pontos és alapos eladó.
h.
Berg I. Günther Henrik, oldenburgi titkostanácsos és minister. Szül.
1765-ben Heilbronn mellett Schreigernben. Tübingenben jogot tanult,

Wetzlarban és Bécsben birodalmi törvénykezési gyakorlaton volt. —
Pütterrel megismerkedvén Göttingenben
általa elhatároztatta magát,
utána a' német államjog tanszékét foglalni el. 1800-ban mint udv. és
,

—

Hannoverbe hivatott
tanácsos, és „advocatus patriae"
1810-ben mint kormányelnök schaumburglippei szolgálatba lépett. Mint
schaumburglippei és waldecki meghatalmazott a' bécsi congressusnál volt.
1815-ben Oldenburgban a' f fólebbzési szék elnökségét kapta egyszersmind pedig a' német szövetségi gylésen mint követ volt jelen, hol
1821-ig Oldenburgért, Anhalt és Schwartzburgért szavazott. 1819-ben,
mint e' házak meghatalmazottja volt a' bécsi minister-congressuson.
Követségébl viszszatérve az ál ladaimi és cabinet-ministerium második
1833 4-ben ott volt Bécsben a' ministeri
tagjává is kineveztetett.
conferentiákban.
Irodalmi munkásságát gyakorlati irányban intézte.

cancellariai

,

;

,

—

Számos

iratai

között

—

—

megemlitendk

—

:

„Das deutsche Polizei-Recht"

Hannoverb. 1801 9.) „Abhandlungen zur Erlauterung der
„I)ie
rheinischen Bundesacte." (Hannover 1808.) Névtelenül kiadta
(5.

köt.

:

vergleichendeSchilderung der Organisation der franz. Staatsverwaltung, in
Beziehung auf das Königreich Westfalen und andere deutsche Staaten."
(1808.) „Über die Wiederherstellung des polilischen Gleichgewichts in
Európa (1814). II. Berg Jens Christian, norvég jogtudós és régiségbuvár

BergeT)

;')08

Drontheimban

Berghaus.

1775-bcn. Tanult Christianiában és Koppenhagenben.
lenni, de azután a' jogászi pályára lépvén,
kerületi tisztvisel lett. 1814-ben ama rendkívüli storthingnak tagja volt,
melyly Norvégiának egyesítését Svécziával elhatározta azon föltétel alatt,
hogy Norvégia megtartsa önállóságát, 's alaptörvényét, melylyen csak
azon változtatások vajának megteendk, miket az ilyly államszövetség
megigénylett.
A' bizottmányban, melyly e' végbl az ország alaptörvényének átdolgozására volt alakitva B. vitte a' tollat. Azután ftörvényszéki elnök lett alkalmazva volt azután a' norvégiai banknál
a'
legfbb törvényszéknél 's több országos bizottmányban dolgozott. Mind c'
közhivatalok mellett szerencsés eredménynyel foglalkozott az éjszaki
régiségek buvárlatában.
Dolgozótárs volt a' „Saga" és „Budstekken"
folyóiratok kiadásánál és az utóbbit, mint a' norvég jólléti társaságnak
tagja, több évig szerkesztette.
1830-ban históriai jelentést tn a' norvég
honvédségrl és Norvégiának rendes katonaságáról általában. Különösen
becsülteinek adalékai, mik a' „SamUngen til det norshe Folhs Sprog og
Historie" czímü történeti tárban jelennek meg, melylynek szerkesztje
nagy részint Berg.
Cs. F.
Berger 1. Arad ostroma.
Berggren (Jakab), Ostgothlandban skiillviki lelkész. Sz. 1790-ben
Bohus-Lün tartományban. Már gyermekkorában kalandja vala, eljóslata
azon nagy veszélyeknek
mikkel meglett korában küzdenie kellendett
t. i. 8 éves korában farkasverembe esett, hol egész délelttöt eleven farkas
társaságában kellett eltöltenie, de melylybl mégis sértetlenül szabadult
ki.
1818-ban pappá szenteltetvén föl, Konstantinápolyba követségi
hitszónokul neveztetett ki 's oda 1819-ben meg is érkezett. Következ
évben elment Syriába onnan Damascusba honnan kirándulásokat tett
Hóránba'smás helyekre; majd Aleppón Antiochián, Seleucián keresztül
Sidonba, innen Damietteba utazott 's meghajózta a' Nílust Kairóig és
a' pyramisokig. 1821-ben St. Jean-d'Acreból Palaestinát látogatá meg,
a' karácsont Bethlenemben ünnepelte
's 1822-ben
Konstantinápolyba
tért viszsza
de hol ekkor már a' keresztyének öldöklése kezddött.
Megkapta tehát az engedelmet konstantinápolyi állomását elhagyhatni,
's miután
még Parisban és Londonban idzött, 1824-ben haza ment
hónába. Keleten laktában az uj arábnyelvvel foglalkodott
melylynek
szótárát is megkészítette. Ezt kinyomatandó Pétervárra ment 1825-ben
de a' nyomtatás az els füzet megjelente után félbenszakadt. A' kéziratot
az upsalai egyetemi könyvtárnak hagyta. Pétervárról eljve kiadta
munkáját „liesor i Európa och Osterldndema" (3 köt. Stokh. 182 28.)
Ezt Ungewitter németre is fordította (Darmstadt 1829 34-ben.) A' keleti
nyelvek oktatására meghivatott Lundba , Chersonba
Oharkowba
megkináltatotta' madagaskari térittársasás elnökségével de mindezekbl
semmit sem fogadott el, hanem Skállvikben lelkész lett 1830-ban
Cs. F.
Berghaus (Henrik) , tanár a' berlini építészi akadémiában, *s egy a'
legtevékenyebb földirl közül jelenkorunknak. Szül., 1797-beo Kleveben
1811-ben alkalmazva volt az akkori franczia Lippe-departementben a' Ind
és útépítésnél ; e' szolgálata közben részt von az élmunkáknál, mik a'
Napóleon által építtetni parancsolt rajna-elliei osatornánál éa amsterdam
Sz.
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hamburgi útvonalnál megkívántattak. A' franczia uralom enyésztével
önkény tes lett a' porosz seregigazgatóságnál és 1815-ben Trauenzien
tábornokkal egészen Bretagneba vonult, 's itt szerzetté ismereteit Francziaország talaj képletérl (Bodenplastik) mik az általa 1824-ben kiadott
,

franczia térképnek becsét megállapiták. Francziaországból viszszatértével
magán térképirási munkák és vándorlások és magosság-mérések foglalták

Weimarban,ThringenbenésFrankhonban. 1816-ban a' porosz hadügy
ministeriumnál alkalmaztatott, 's a' porosz álladalom trigonometriai fölmérésénél 5 évig volt foglalatos. 1821-ben nvilványos oktató, 1824-ben
pedig tanár lett a' berlini épitészi akadémiánál. B-nak irodalmi munkássága három osztályú; térképirási, journalistai és a' nagyobb könyvmunkák körüli. Weilanddal kidolgozta Németalföldnek térképét 40 kártyában; Reymann németországi térképéhez körülbell 40 lapot szolgáltatott;
kiadta a' Harzhegységnek Július által vázolt de maga által elkészitett
térképét; Francziaországi térképét már emiitettük; 1825-ben kiadta
Afrika térképét, melyly ámbár a' tudománynak elhaladtával és mert
Renneré hasonlithatlanul jutányosabb, sokat vesztett értékébl, de még is
a' megjelenésekori anyagzatokhoz képest mindig classikai becscsel fog
birni. 1833-ban hirdette Ázsiát, 's ki is adta ennek lapjait. Ujabban phy9Íkai atlást inditott meg. A' Stieler-féle kéziatlást isdolgozta's folytatta a'
Grimm által kezdett iskolai atlást. Térképirási dolgozatai ellen nagy a'
kifogás hogy halmozottságuk következtében fölötte drágák. Folyóirat
melylynek
tevékenységének Hoffmannal a' „Herthát" alapitotta meg
1825 29 ki folyamaiban igen becses értekezései jelentek meg. 1829ll kezdve maga szerkesztette az „Annalen der Erd- Völker- und Staatenkundét ezekben azonban a' dolgozatok eredetisége, a' tudni legméltóbb
geographiai irodalom ujabb tüneményeinek critikai átnézete 's a' folyóiratnak szabályos megjelenése tekintetében sok volt a' kívánni való. 1829ben megindította a' „Kritischer Wegweisert im Gebiethe der Landkartenkunde iC de ez 1835-ben hirtelen megakadt. Az 1834-ben megkezdett
„Cabinets- bibliothek der neuesten Reisebeschreibmigen" csak 2 kötetig
ment. 1837 38-ban „Almanach-ot adott ki „den Freunden der Erdkunde gewidmet." 1831-ben megjelentek tle „Elemente der Erdbeschreibung", de miket Rilter Káról, csaknem az egész bels organismusra nézve
saját eladásainak eredményéül tekint. 1837-tl 1841-ig az „Allgetneine
Cs. F.
Ldnder- und Vólkerkunde" 5 kötetét adta ki.
Beriot, (Charles Auguste de) az ujabb id egyik legtökéletesebb
hegedüj átszj a. Szül. Löwenben 1802-ben, hol els zenészeti kiképeztetését nyeré. 1821-ben Parisba ment, Viotti , Baillot és Lafont vezetése
alatt tökélyesiteni magát; de ezektl csak kis ideig tanult. Csakhamar
miszerint Parisban
saját utón kezdett járni
és olyly szerencsével
Paganinivol egy idben föllépni merhetett. Játéka legjellemzbben mesterinek nevezhet ;
a' hegedüjátszás egy irányát sem képviseli különösen,
hanem azok öszszeségét tekintettel arra is mit ujabb idben a' hangszerreli bánásmód kivan. Technikája minden tekintetben tökéletes, és
hangozása (Intonation) hibanélkülinek mondható. Eladása fölöttébb
finom, 's gazdag fokozati 's átmeneteli képessége mellett is fölöttébb
nyugalmas. Hangszerzeményei nem valami különösek de a' hegedüjátszás
el
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mechanikájára nézve bírnak jelentséggel és hangversenynél! eladásra
igen hálásak. 1830-ban barátsági és szerelmi viszonyba lépett a' világhír

énekesnvel, MaUbranrml, kit, késbb miután ez férjétl elvált, nül is
vett. Midn Parisból hónába viszszatért
Hollandia királya becsülése
jeléül független állásba tette
2000 ft. évi díjjal, 's kamarazenészi
azonban az 1830-iki események
czímmel
elszakasztván Belgiumot
Hollandtól, megfoszták
ezen elnytl. 1842-ben Baillot helyébe lépett
,

,

t

;

,

t

a'

párisi conservatoriumba.

—

-

V.

I.

Berlin az 1848. évi mozgalomban. Egy szép verfényes februári
napon történt, hogy a' berlini hársfák alatt szokás szerint délben csoportosan sétálókat az épen akkor Parisból érkezett hírek meglepték. Mindenfelé villanyos élénkséggel és lázas nyugtalansággal, mint a' berliniek
természetén politikai tekintetben még azeltt észrevenni nem lehete,
fogadtatott Lajos Fülep bukásának híre. Néhány órával késbben fejldött csak ki megrenditleg a' tudósítás
hogy Francziaországban a'
:

respublika kikiáltatott, ideiglenes

világesemény

kormány

állittatott fel,

's e'

szerint

egy

melyly Berlinre és Poroszországra nézve is a'
a' legkövetkezménydúsabb állodalmi viharokat fogja fölidézni. Berlin
politikai öntudata most ébredt föl legelször nevezetes ösztönnel, ugy
hogy már februárban hinni kezdek a' berlini forradalmat még pedig
elször is maga a' kormány adá e' hiedelmének feltn jeleit, nagy öszszecsapásra készülvén, mig a' népszellem még késedelmezve 's elhatározatlanul követé a' század uj mozgalmait. 1848. mart. 4-én rekeszté be
üléseit Berlinben az egyesült rendi választmány, melyly január 17-ike
óta a' fenyittörvényjavaslat tárgyában tanácskozott. Á' király mart. 6.
bocsátá el e' választmányt egy trónbeszéd által melylyben emlitést tn
a' mindig fenyegetbbé vált koreseményekrl is, megengedvén egyszersmind ez alkalommal az egyesült országgylés idszakiságát hogy t. i. az
öszszehivás négyévi határideje, melyly a' febr. 3-i nyilt rendelet szerint
csak a' rendi választmányt iliere, most a' porosz rendeknek öszves egyesülésére ruháztassék. Csakhamar azonban Berlin falai közt tompa forrongás kezde bizonyos politikai szellem föliratokban nyilatkozni, melyly
föliratok közül leginkább kiemelkedék a' berlini polgárságnak a' városi
képviselk gyléséhez az iránt intézett kérvénye, hogy a' városi hatóság
a' királytól egy föliratban a' sajtószabadság tüsténti megadását, a' nép
valódi képviseletének egybehivását. az országos rendek gylésének idószakiságát, st ,,az öszves német nemzet szoros testvéritését" és „annak
a' szövetséggyülésen valamenynyi német rendgyülés választmányai által
leend képviseltetését" kívánná. Ugyanekkor az itteni laktanyákon talált
egye3 falragaszokban a' berlini rsereg felszólittaték, hogy eladandó alkalommal ne fordítsa fegyverét a' nép ellen, hanem emlékezzék meg, hogy
a' katona is polgár és a' néphez tartozik! Fontosabbak
voltak azonban
ezen egyes jelenségeknél a' katonai készületek, melylvek a' lakosságot
felingerlék. Egyes személyekre, névszerint a' tudósokra
már különös
vigyázat fordíttatott, azoknak közlekedése, ugyszinte lakásaik Bzemmel
tartatván. Más részrl már apró gyülekezetek is fordultak el löbb
magánházban. Itt mindazáltal csak a legszükségesebb korkivánatok, mérállott be,
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sékleti

alkotmányos népképviselet
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sajtószabadság,

polgárfegyverzés,
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esküttszék, voltak a' tanácskozás tárgyai. A' statuspapirok és részvények
árkeletének óránkénti iszonyitó csökkenése leginkább észrevéteté az id
erének lüktetéseit. Maga a' berlini forradalom pedig csekély 's alig látszó

kezdetét az állatkert úgynevezett sátoraiban, a' berlini polgárok kedvelt
mulatóhelyén, vévé, hol legelször mar. 6-án tartaték gylés, fleg tanukézmvesek és munkások vegyületébl a'
lók, tudósok, boltsegédek
„kivánatok" megállapítása 's föliratkészités végett. A' berlini sátorok
egyébiránt már azeltt két évvel némi politikai jelentséget nyertek a'
berlini „világosságbarátok" gyléseitl, kik itt pártot alakitni ügyekvének pietistai státusirányok ellen de tervöket a' rendrség beavatkozása
meghiúsította. A' világosságbarátok tetteinek hajdani szinhelye ln tehát
most is Berlin forradalmi mozgalmának kiindulási pontjává. Az állatkerti
gylésben legelször tervezett fenebbi úgynevezett „ifjúság fölirata",
melyly a' királyhoz vala intézend, mart. 7-én, midn ezen öszszejövetel
magát jobban kiterjeszté 's érettebb elemekbl is kiegészité, átalános
politikai fölirattá alakíttatott át, melylynek „kivánatait" különösen kilencz
pont képezé, u. m. 1) föltétlen sajtószabadság, 2) teljes szólásszabadság,
3) rögtöni és teljes közbocsánat a' politikai- és sajtóvétségek miatt elitéltek és üldözöttek számára, 4) szabad gyüléstartási és egyesületi jog, 5)
mindenek egyenl politikai jogositása, tekintet nélkül vallás- és birtokra,
6) esküttszékek és a' bírák függetlensége, 7) az állandó hadsereg kevesbitése 's népfegyverzés a' vezérek szabad választásával, 8) átalános német
népképviselet, 9) az egyesült országgylés leggyorsabb öszszehivása. Más
nap reggel a' hírlapi csarnokban, utóbb Berlin radical elemeinek e'
fgyülhelyén, a' berlini rendorelnök, Minutoli, azon küldöttséget, melyly
a' királynak ama föliratot átnyújtandó vala, fölkeresvén, azt tanácsolá a'
küldöttség tagjainak, hogy állanának el a' személyes átadástól és a' föliratot a' városi posta utján küldjék el a' királynak
mert a' király
ugy
mond határozottan kinyilatkoztatta neki, hogy ilylynem küldöttséget
el nem fogadand
tehát a' király parancsára minden efféle küldöttségi
kísérletet erhatalommal is akadályozni fog, habár vérnek kellene is
miatta folyni. A' fölíratnak mindazáltal nyilvános helyeken aláírások
gyjtése végetti kitevése megengedtetett. Nagyszer jellemet viselt a'
sátorgyülés mart. 9-én, állván 3
4000 emberbl kik már tetemesen
felfokozott hangulatot nyilvánítottak, 's a' szónokok által az ország
közállapotaira tett minden czélzást dörg tetszéssel kisértek. De egyszersmind nevezetes volt a' törvényes buzgalom a' népben, egyáltalában
a' kifejldés rendes utján maradni, és az uj jogokat nem a' fenállónak
erszakos felforgatásával érni el. Végeztetett hogy a' többször említett
fölirat a' városi képviselk gylésének adassék át, melyly azt egyszerre
nyújtaná be saját fóliratával a' királynak. A' fiatal, természetesen igen
éretlen állatkerti fölírat azonban a' város képviseli által mart. 11-i zajos
ülésökben el nem fogadtatott; saját föliratuk, melyly be különös köszönet
szövetett be a' királynak sajtószabadság iránti rendelkezéseért, elegendnek tartatván. A' város képviselinek ezen föliratával egy küldöttség,
melylyhez a' tanács is néhány tagját csatolá, mart. 13-án a' kastélyba
ment. Ámde a' király kiüzené a' küldötteknek, hogy ket el nem fogadhatja, hanem holnap jjenek. Még mostohább sors érte az állatkeríi sátorok
,
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küldöttségének tagjait, kik a' király által ismételve a' városi postára utaszemélyes látogatásuk határozottan clliárittatott , egyszersmind
az eftéle clemonstratiók iránti viszszatetszés kijelentetett. Az állatkerti
gylés mart. 13-án este már komolyabb alakot öltött 's aggasztóbb következményekre mutatott, kivált miután a' polgárok és katonák közti súrlódás alkalmával több jeles személy is megsebesíttetett. A' városon keresztül egész délután szokatlan sok , de épen nem ingerült embertömeg
hullámzott. Szemet szúrt mégis 6 óra tájban a' nagy számú lovasság
mozgása a' brandenburgi kapu felé. St a' város egyes pontjain már
ágyuk is voltak kiszegezve, 's még inkább álmélkodék a' lakosság, midn
a' királyi kastélyt és fegyverházat katonasággal megrakva találta. A' csendrség szinte ide 's tova nyargalván, nagy munkásságban mutatkozék.
Segédtisztekés paranesrök futkostak fel's alá lóháton mindinkább sürüd
sorai közt a' sétálóknak, kik e' készületeketrészint ijedve részint elménczkedve szemlélek. Mart. 14. megjelent végre a' városi tanács 's képviselk
küldöttsége a' király eltt, az emiitett föliratot az ország politikai állapota és várakozásai tárgyában átnyújtani. A' király válaszában mindezek
eldöntése az apr. 27-re öszszehivandó egyesült országgyléshez utaltatott.
Es e' reményben az egész dolog talán békés utón is elintéztethetek ha
a' terrorismus mind élesebben nem ingereLe volna Berlin polgárait minek
következtében már 14-én este számos és nehéz sebesitések, st halálesetek is fordultak el; melyly, még ugy szólván véletlen, események sora
mart. 15-én is folytattatok. Este felé ugyanis a' kastély terére nagyobb
néptömegek gyülekeztek, melylyek legelször is azért boszankodtak fel,
hogy a' kastély átjárásai katonasággal voltak megrakva és elzárva:
gúnyolni kezdek a' katonákat; ezek pedig ellene nem állhatván az ingerlésnek, most elször lövöldöztek a' népre, melyly a' tüzelést felszaggatott
járdakövekkel viszonzá, 's ekkép mindkét részrl többen megsebesíttettek, st a' polgárok közül néhányan meg is haltak. Gyújtó tzanyagot
vétenek a' heves néptömegek közé a' Bécsbl érkezett hirek. Még a' távol
utczákban is népcsoportok alakultak, melylyek szónokai a' bécsi esemésíttattak)

,

,

;

nyekre utaltak, 's már a' király személyérl, a' nép iránti állásáról, a'
népnek igazságos és tovább nem ámítandó várakozásiról beszéltek. Mart.
17-ike csudálatos csendet és nyugalmat mutatott. A' népmozgalom e'
napon egészen vlszszatartá magát az utczákról. Mart. 18-án szombaton,
már korán némi ingerültség kezdett az egész városon át vonulni de
még a' kitörésre kész forrongási anyagok háttérbe rejteztek. Reggel a'
város különféle részeiben polgárgyülések tartattak, melylyekbena'tanáeskozás tárgyát leginkább a' nép kivánatainak közvetlenül a' király elébe
terjesztése képezé. Egyszersmind az egész várost befuták a' hirek közelg
szabadszcllemü királyi engedvényekrT. A' városi képviselk és a' tanács
;

is

öszszeülének

;

amazok gylésébl küldöttség

járult a' királyhoz bizo-

az eddigi niiiiisteriiun
nyos kérelmekkel, melylyek között elöl állottak
elbocsátása, szabadszellem rendi alkotvány határosé rémiekkel, polgaróra tájban téri
feo-yverzés 's a' katonaság eltávolítása. Ezen küldöttség
:

1

vlszsza

a'

gylésbe azon

közléssel,

hogy

a'

kérelmekre a' legkedrészint nem sokára leend

király

e'

vezbben nyilatkozott, 's részint mindjárt,
teljesitésöket megígérte j mire a' tömötl karzatokról

dörg

tetszés

bar-

!
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soga. A' tanács pedig minden utczán nagy falragaszokban jelenté
hogy
a' király egy szabadszellem sajtótörvényt már létesitett, és olyly határozatok végrehajtásával foglalkozik, melylyek a' haza javát állandóan biztosítani fognák. Délután 2 órakor a' kastély terén 's a' hársak alatt hullámzó
:

roppant néptömegek közt csakugyan olvastatok is a' már kiadott királyi
proclamatiók tartalma; egyikében ezen nyilt rendeleteknek sajtótörvény
foglaltatott, meíyly a' censurát megszüntette ugyan, de a' hírlapi sajtót
cautióhoz kötötte ; a' másik pedig az egyesült országgylés gyors öszszehi vasát tárgyazta. Öröm, álmélkodás, kétség váltogaták egymást minden
arezon. Vidor 's némileg kielégített érzés járta keresztül a' népsokaságot,
hálát mondani a'
melyly nagy csoportokban tódult a' kastély terére
királynak. A' király maga kétszer jelent meg a' kastély erkélyén
hol
alant a' polgárok ezerhangu örömriadásával üdvözöltetek. A' szavakat
azonban, melylyeket mondani iparkodott, a' hullámzó népözön morajától
nem lehete hallani. Polgárlövészek a' kastély terének átellenben lev
erkélyre feltüzék a' porosz zászlót mire az egyik oldalon tetszést tapsoltak, a' másik oldalon pedig a' helyett a' fekete- vörös- aranyszín német
nemzeti zászlót kívánták. Hirtelen az örömriadás közepett e' kiáltás
„El a' katonasággal Vonuljon viszsza a' katonaság"
harsant meg
Mások rivalgák ,,A' király bizza magát polgáraira!" A' kastély bejárásai valóban részint a' potsdami testrség (az els gyalog testrezred)
embereivel meg voltak rakva. Amim gr., ki a' király mellett állott, jelenté
neki a' nép kivánatát. A' király pedig azt feleié hogy a' katonaság szégyenteljes viszszavonulását csak nem kívánhatják. Most példátlan zrzavar kezddött. A' hír, hogy a' király nem akarja viszszavonni a' katonaságot, villámsebességgel terjedt el a' tömegek között. Éhez járult még
azon vak hir, mintha a' katonák uj megtámadást szándékoznának a' nép
ellen intézni. Ez által olyly tolongás keletkezek, melylyben aggály és düh
a' legkülönbféle módon nyilatkoztak. Ekkor a' testr-dragonyosezred is
mutatkozék, melylynek szinte kiálták ,,E1 a' katonaság!" Midn aztán
az ezred néhány kanyarodást tön, harsány tetszés hangzott a' tömegbl,
mivel azt hitték, hogy a' katonaság most csakugyan el akar menni. Ez,
ugy látszott, felboszantá az ezred parancsnokát ki most a' lovasságot
nyargalva és kivont karddal vezeté a' nép ellen. Ugyanazon pillanatban
a' kastély középs kapuján egy zászlóalj gyalogság jött ki, és
a' már
hátráló sokaságot szegzett szuronynyal dobpergés között hajtá maga eltt.
E' perezben a' katonaság soraiból két lövés történt mire a' nép rémülten és boszúkiáltással széledt el a' szomszéd utczákba. A' dolog ekkép
rögtön véghetlenül bajos fordulatot vön. Délutáni 1 és 2 óra közt az
egész városban azon hir terjedt el, hogy a' király az eddigi ministereket
elbocsátotta, 's el van tökélve uj ministeriumot alakitani melylynek tagAuerswald Camphausen , Beckerath,
jaiul az egyesülés hsei, Schwerin
voltak megnevezve. Ezen békés közvetítésre mutató szándéknak azonban
nem igen látszott megfelelni egy másik körülmény miszerint t. i. a'
józan 's mérséklett eljárásaért kedvelt Pfuel tábornok, Berlin akkori
kormányzója, e' hivatalából rögtön elbocsáttatott, és helyébe Pritlwitz
tábornok tétetett. A' kastély terén történtek hire mint tzlárma futa be
az egész várost. Az onnan viszszasiet csoportok nyakrafre rohantak
,
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szerte átalános „Fegyverre!" kiáltás közben. Fenhangon árulásról panaszkodtak. A' katonaság iránti dühös kifejezésekkel a'' leghatározottabb politikai nyilatkozatok párosultak. Csakhamar hallatszék a' torlaszok építésének els recsegése 'a azok ellen megtámadási hirdet egyes lövések
ropogása. Azon pillanatban midn a' harcz kigyúlandó vala, megjelent
utói Antim minister a' kastély erkélyén fejér zászlóval, melylynek felírása
békére szólító vala. Késbb délután a kastély egyik ablakából zászló
lengett, melylyen„F^/reérfe'í/ << volt olvasható. Ámde ezen értekezdések
nem vétettek többé észre, 's a' mi már rég megérett, annak végre teljesülni
kellé. A' harc/. 3 óra után elkezddött a" hírlapi csarnok közelében, hol
az els torlasz emeltetett. A' katonák lövései tüstint megöltek néhány embert a' hírlapi csarnok épületében. Már délutáni 5 óráig az egész város,
a' legtávolabb részekben is, el volt borítva torlaszokkal, melylyek több
utczában egész az els emeletekig értek. A' tanulók fölfegyverkeztek 's
fekete- vörös- aranyszín kokárdát fvegeikre tzték. Mindenütt
a'
rohantak polgárok, kézmvesek, tanulók, napszámosok 's egyéb munkások az utezákra, ellátták magokat, a' mint lehetett, fegyverekkel, lszerrel, fejszékkel és vasrudakkal, csatatért keresni, vagy valamelylyik torlaszt védelmezni. A' fegyverboltok tartalma midenütt elvétetett, azon
Ígérettel, hogy a' fegyverek csata után becsületesen viszsza fognak adatni, melyly Ígéret aztán átalában meg is tartatott. Színházakból szinte
kihordák a' fegyvereket a" harezvágyas csoportok. A' fegyveres csapatok
mindenütt fekete- vörös- aranyszín zászlót hordoztak, melylyet a' nép
„szabadságzászlónak" nyilatkoztatott 's mint ilylvet üdvözölt 's melyly
csakhamar minden torlaszon lobogott. A' tanulók közül néhányan lóháton
kinyargaltak az oranienburgi kapuhoz, megállottak a' gépmhelyek
eltt, és feltüzelték a' munkásokat, hogy jnének a' városba, részt venni
azon harezban, melyly mindenek szabadságában a' munkások sorsát is
jobbra forditandja. Csakugyan esti 6 óráig már mintegy l'OO-an vonultak
be közülök a' városba; és ezek hsszer vitézségének és a' torlaszok
megötti kitartásának lehete fleg tulajdonítani, hogy mart. 18-ika éjjelén
olyly harcz vívatott, melyly, habár félbeszakadása után az anyagi gyzelem kétes maradt is, a' népügyet többé hátra nem tehet jelentségében
tüntetvén el, a' szellemi gyzelmet igénybe vehette, öt óra tájban hallatszék az els kartácslövés, melyly a' királyi-utezát sodra végig, hol egész
a' Sándor-térig csaknem egymást érték a' magasra emelt ers torlaszok.
Legnagyobb mozgalom a' király-utezában lefelé a' Sándor-térig uralkoezini dologházban a"
dók. Az utóbb nevezett téren fekv „Ökörfej
fegyenezek kiszabadittattak 'saz itt alakult') forradalmi csapatok közé Boroztattak. Az adóságmiatti foglyok szinte szabadságba helyeztettek. Sajátszer szabadcsapat alakult a' Sándor-terén egy ifjú lengyel vezérlete
alatt, ki uhlán öltözetben 's lengyel sapkát viselve, kivont görbe kaiddal
's „Éljen a szabadság!" kiáltással jött ell, utána pedig egy dobos, több
zászlótartó vörös és sárga lobogókkal 's mintegy 200 emberbl álló,
legtarkább fegyverzet legénység. Ezen egyetlen kitn esetbl a tán
némelylyek azon hibás véleményt terjesztették el, mintha a' berlini forradalom kiütése "s vezetése leginkább a" lengyeleknek mint fténvezknek
roma tulajdonítandó, holott csak kevés helyen harczoltak meg lengyelek
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torlaszok mögött. 6 és 7 óra között az egész király-utcza hoszszában
legborzasztóbb torlaszviadal lobbant ki. Az ágyuk folyvást durrogtak,
egyes torlaszok ezen utczában már öszszeomladoztak, 's a' mindig elkeserültebben és ádázabb dühhel elnyomuló katonák iszonyú mészárlást
kezdenek. Hol egy torlaszt bevettek a' katonák, tüstint azon házakba
rohantak, melylyekbl lövés történt, belttek a' szobákba, öltek és kergettek mindent, kinek kezében fegyvert találtak, szuronyaikat az ágyakba
döfék, hol még gyermekek is estek áldozatául a' gyilkoló aczélnak ; végre
még a' háztetkrl is lerángattattak az emberek. 7 óra tájig a' király-utcza legnagyobb része be volt véve a katonák által. Az egész utcza vérben
uszék, a' házak holtakkal és sebesültekkel tömvék. A' városban rémi
vészharangozás kezddk, melyly egész éjjel tartott. Több órával késbben támadt csak a' harcz a' kastély másik része felé. Itt eleinte még köztöbb lakosokból alakult küldöttség járult
benjárási kísérletek tétettek
haja' királyhoz, Neander püspöktl vezetve; de igen kevéssé találta
landónak azon kérelem teljesítésére, hogy a' katonaságnak rögtöni viszszavonulását eszközölné. A' király már gyztesnek tekinté magát kezé„Ezen utcza már
vel az ablakon ki a" király-utezára mutatott és monda
az enyim, 's a' többit is beveendem!" Továbbá megjegyzé, hogy csak a'
a'

a'

t

;

t
,

:

lakosság „mámora" kezdé e' harezot. Aztán hirtelen egy magas ház tetején lobogó fekete- vörös- aranyszín zászlóra mutatott. „Távolítsátok el
szemeim ell e' zászlót!" monda 's a' küldöttséget elbocsátá. Maga a'
rendrelnök Minutoli és a' berlini egyetem küldöttsége is hiába kérték a'
királyt, a' katonaság viszszahuzására. Ekközben elkövetkezék az éjszaka,
szép és szelíd min alig volt valaha tavaszéj. A' hold teljes világánál a'
város különféle pontjain, hol torlaszok eltt és mögött csatáztak, tulajdonkép egészen elszigetelt harczjelenetek fordultak el; mert az egyes
városrészekben harezolók közti öszszefüggésrl szó sem volt, 's a' város
,

egyik végén nem tudták, mi történt a' másikon sem azt , mirl lesz
kérdés tulaj donképen a' végeldöntésben. Sajátszer élet uralkodók e'
,

torlaszok mögött a' mindenrendü férfiak között, kik egymást minden
öszszebeszélés nélkül megértve 's egymásnak utolsó pillanatig testvéri
öszszetartást fogadva, a' harezot óriási erködéssel folytaták. Kézmve-

munkások és napszámosok képezték természetesen falkatrészét a'
csatázóknak, kik közt alkalmasint a' társaságnak több gyanús tagja is
találkozott ugyan, de azért a' tulajdon mind ezen éjjel, mind pedig aztán
szentnek tartaték általok, ugy hogy a' „polgártulajdon" fölirás elegend
volt a' nyilvános épületek megóvására. Kétségkívül a' városnak legbecsületesebb elkel lakosai is részt vettek a' torlasz viadalokban. A' kereskedk minden lszeröket oda adták. Az utczákon leginkább gyermekek
önték a' golyókat. Több helyütt láncsák kovácsoltattak. Sok egyes rálló
's más katona lefegyvereztetvén, ekkép több-több fegyver nyeretett. Némely ly városrészekben pedig egészen sajátságos készületek ötlenek az
emberek eszébe. így például a' parancsnok-utezában ers sodronyszálak
sek,

húzattak az utczán keresztül a' lovasság elnyomulásának lehetlenitésére. A' lipcsei-utezában ugyanezen czélból a' föld üvegdarabokkal hintetett be. Sok házban viz forraltatott az alant elhaladó katonaság leöntésére de ez csak kevés esetben használtatott. A' torlaszok mögött csatá;
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tázók bátorsága és harczvágya rendkívüli volt, 'a mondhatni} minden
ágyuesattanással növekedett. MUyly egyenetlen és arányta'an volt egyébiránt az egész viadal, kitetszik fleg azon körülménybl, hogy a' kölni
tanácsház melletti torlaszt, melyly három órai kartács- és granátostromot állt ki, csak hat lövész védelmez. A' galamb-utczai torlaszt, melyÍven több olajos hordó volt egymásra feltornyozva, szinte csak kevés
polgár tartotta. A' polgárok itt elször azon alkuval kinálták meg a'
parancsnok- rnagyot miszerint a' lfegyver használatától mindkét fél
,

mjt azonban a' katonaság cl nem fogadott. Elkezddött tehát
az ostrom, és ennek els áldozata az rnagy lön, kit golyó vetett le a'
lóró A' második és harmadik ostromnál két más tiszt esett el, kik az
els helvét pótolák, 's ket több közember követé. Most a' kartácsok
tüze ezen torlasz ellen is megnyittatok. Mint annak hse, egy fiatal
tanuló jelent meg tetején, kinek haja a' légben repkedett, 's kezében
háromszín zászló lobogott. Megsebesithetlennck látszék mert fülei
mellett fütyölt el minden golyó, a' nélkül hogy találná. Az ablakokból
az aszszonyok kendiket lengetek felé, mígnem végre a' torlaszt harezosai
elhagyni kénvtelenittettek. A' tanulók- és munkásokon kívül leginkább
a' mesterlegények és inasok
fejtettek ki a' torlaszviadalban példátlan
kitartást és ellenállást. így például a' 17 éves Zinna Ern lakatoslcgény
maga egyedül védelmezett egy torlaszt a' Vadász- és Fridrik-utcza szögleten egy zászlóalj katonaság ellen. A' véres éj rémségeihez még azon
aggály is társult, hogy egész Berlin lángok martalékává lehet. Az oranienburgi kapu eltt lev tüzérszin és a' vasöntöde éjféltájban már mégváros látköre fölött.
is gyújtottak, és a' lángok hoszszan kavarogtak a'
Mindenütt azt. kiáltozák, hogy a* királyi épületeket hamuvá kell tenni.
A' katonaság nyers és részint embertelen eljárása rémít 's valóban hihet len módon mutatkozék kivált az általa ez éjjel tett elfogásoknál. A' fogszurony- és
lyok, mintegy ezerén, folytonos gúnyolódás, kardlapozás
puskaagydöícs közben kisértettek Spandauba, 's itt a' vár kazamatáiba
midn azon
zárattak, hol kenyéren 's vizén tartattak másnap délutánig
megjegyzéssel bocsáttattak szabadon, hogy a' király ket legnagyobb
részint csak elcsábitottaknak vagy bnteleneknek tekintvén, tetteikre a"
feledés fátyolát vonja. Mart. 19-én reggeli 7 órakor végre az utolsó ágyúdörgések hangzottak el, 's a' harezoló felek pillanatnyi fegyverszünetet
látszottak tartani. Ugyanekkor a' királymik éppen most megjelent proelamatiója mindenütt kiosztatott, melylyben a' bonyodalom folyamata ..egy
csoport részint idegen gonosztevre" húrit tátik, egyszersmind emlités
tétetik a' katonaság gyzelmes elnyoinulásáról, melylynek viszszahuzása föltétel gyanánt a' torlaszok eltakarításához köttetik. A' nep
aggódva csóválta fejét e' proclamatióra, melyly itt-ott hangos gunynyal
és átkozódásokkal fogadtatok; több helyütt pedig e' kiáltás harsogott
utczákon „Már kési" és ezen végzetteljes gúnyszó, melylj utóbb e
Nemetországban a' napi mozgalmak jeligéjévé vált Berlinben Legelször
ez alkalommal hallatott. Csakhamar ismét puska- és ágyulövósek hangállana el

;
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zottak az aj királv-uteza fell, Inti egyik torlasznál a' vitéz berlini pOJgárlövészek rövid pihenés után újra elkezdek a tüzelést, éa a' velk
szemközt álló katonaságban nagj kárt tevének. E' torlasz eltl megjelent
1
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8 óra tájbim Möllendorf tábornok gyalog, fejér zászlóval, mint békekövet
a' tüzelés megszüntetését indítványozván
de néhány polgárlövész által
elfogatott és olyly parancs kiadására kényszeríttetett, miszerint az ezredek szüntetnék meg az ellenségeskedést 's vonulnának viszsza laktanyáikba. Két ezrednek csakugyan meg is irá a' tábornok hoszszas vonakodás után e' parancsot. Ámde ugyanazon pillanatban, midn ez a' tisztek eltt felolvastatott, már minden utczán tudva lön az éppen most kibocsátott királyi parancs is, hogy az egész hadsereg vezettessék viszsza a'
laktanyákba. Ekközben még folyvást tartott a' vészharangozás az egész
városban ; a' még megmaradt torlaszokhoz tóduló fegyveres polgárok csoportjai már ismét szaporodtak, a' házakban és utczákon golyók öntettek,
\s a' ftárgy, melyly ellen most a' nép megtámadást intézendett, kétségkívül a' királyi kastély lett volna. De Naitnyn polgármester a' kastélyba
menvén, elször is Bodelsc/twingh ministernek elébe terjeszté a' város
veszélyes helyzetét 's a' katonaság viszszahuzásának szükségét fejtegeté;
utóbb a' minister eszközlése által a' királyhoz is bebocsáttatott. A' király
;

most föltétlenül megigéré a' hozzá intézett kérelem teljesítését, 's Prittr
witz tábornok tüstint parancsot kapott, hogy a' polgármester, és a kastélyban megjelent néhány más polgár mellé segéd tiszteket adjon , kik e'
rendeletet a' katonasághoz a* város minden részén keresztül megvigyék.
A' katonák elvonulásának hire mint valamelyly rege terjedt el a' városNem tudatok még, ha valljon Berlinbl is eltávolittatnak-e ? de a'
király, ki a' polgárháború 's vérontás folytatásának gondolatát el nem
türheté, némelyly közelében álló személyek ellenzése daczára, végre elkatározá, hogy a' polgárküldöttségek által megujitva hozzá intézett kérelmek és óhajtások következtében a' katonaság általában a' városból kivonuljon, és csak kis része maradjon a' laktanyákban ; egyszersmind kinyilatkoztatá, hogy a' ministerium teljes magváltoztatását a' nép kivánságinak megfelelleg eszközlendi. Végre a' foglyok kibocsátását is megigéré,
e' sajátszer hozzáadással
„ha ezek nektek tetszenek!" Zenével 's mintegy ünnepélyes disztartással vonult el a' katonaság az,utczákról. A'
kastélyból elvonuló katonák és ágyuütegek élén pedig a' porosz királyi
herczeg jelent meg lóháton; egy ezen sereg födözete alatt lev kocsiban,
melyly szinte a' kastélyból jött, a' királyi herczeg fia
a' jövendbeli
koronaörökös, ült. Most látták utoljára nyilvánosan a' porosz királyi herczeget ez id szerint Berlinben. A' Sándor-téren e' tájban, déleltti 11
órakor, még egy tetemes népmozgalom történt. A' katonaság elvonulása
után ugyanis a' polgárlövészek tüstint hadi rendbe állottak a' nevezett
téren, 's vitéz és nemessziv magokviseletéért az oda özönl néptömegek
örömháláját vevék. Itt több szónok sürget szót emelt az általános népfegyverzés mellett, a' sokaság zajos jóváhagyása közben, 's végzéssé lön:
a' kastély terére menni 's e' kivánatot a' király elébe terjeszteni. Útközben véletlenül találkoztak a' népszertlen Krausnick fpolgármesterrel,
kit erszakkal megragadván lemondásra 's velk a' kastélyba menni
kény szeritének. A' király kastélyában ezalatt fölötte sajátszer és megható jelenet készült. Mindenfell hozták t. i. a' csatában elesettek holttesteit ünnepélyes menetekben részint gyászpadokon, részint nyilt kocsikban. E' véres áldozatait egy természetlen háborúnak a' királyhoz a'
ban.
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kastélyba hordani, csudálatos ós kegyetjen ötlet volt, melyly mint villám
járta keresztül a' város különféle részeiben a' nép kedélyét. Mintha csak
mindnyájan meghatározott terv szeriül beleegyeztek volna; pedig az
egész jelenet közös öszszebeszélés nélkül keletkezett. Az elhozott holttestek véres homlokait legnagyobb részint virágok, zöld ágak és borostyánkoszoruk ékesiték. A' sebek ellenben, borzalmas mutogatással, nyitva

hagyattak, melylyek eltt
tiszteletet nyilvánitott.

népbl, némán

a'

nép,

mindenütt fedetlen fvel legmélyebb

Minden gyászpadot egy csoport gyászoló

kisért

halottvivk legtöbbnyire azon
torlasz harezosai voltak, melylynél a' halott elesett, 's némelylyik egyik
kezében vivé még a' tégyvert is, melylyel amaz csatázott. A' holttestek
mind a' kastély udvarán rakattak le, és a' nép borzalmas hallgatással kört
képezett. Soknak szemeiben könyek csillogtak. A' csend csak egy-egy
uj gyászpad érkezésekor szakittatott félbe, midn a' halottvivk harsány
a'

és levett

A'

kalappal.

hangon mondák el melylvik torlasznál esett el az áldozat, lckartácsoltatott-e, vagy öszszevagdaltatott. Némelylyek például e' szomorú mondatokegyetlenegy fiam!"
ból imígy hangzottak ,,15 éves, mellettem ltték le
„Öt
„Kegyelem nélkül leszuratott, miután magát megadta."
„Özvegy aszszony, hét árvának anyja."
neveletlen gyermek atyja."
Most az öszszegyült népsokaság hirtelen megtöré hallgatását, 's tiszta
cseng hangon kiáltá jöjjön a' király Aztán ismét csend lön egy pillanatig, melylyben ezen ezernyi torokból egyszerre megharsant egyhangú
kiáltás borzasztó értelmérl elmélkedni lehete. Újra hivák a' királyt,
olyly hatalmas és rendit hangon, mintha vele a' kastélyt alapjaiban
akarnák megrázkódtatni. Hiába rimánykodék Licknowsky berezeg, hogy
engednének nyugalmat a' bús királynak, ki elbágyadva épen most vonult
viszsza tereméibe mert még viharosabban hivák a' királyt
's
mindig
általánosabb és áthatóbb lön ama kiáltás; st már elhatározák, hogy a'
szobájába
holttesteket, ha a' király meg nem jelennék, egyenesen az
fogják fölvinni. A' halottvivk már föl is vevék a' gyászpadokat és közeledének velk a' nagy lépcszethez. Ekkor megjelentek odafen az uj
:
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;

ministerek, gróf

Amim

—

és

gróf Schiceriit

;

de

nem

jöhettek

szóhoz

a'

mindenfell harsogó iszonyú orditás miatt. Végre megjelent, a' kastélykinek halálsápadt
udvar bels karzatán a' király és karján a' királyné
arcza mély megrendülését, határtalan aggodalmát fejezé ki. A' királynak
egész föllépésében a' legmélyebb bánat, a' legbensbb meghajlottság
,

mutatkozott. Azon pillanatban midn a' király kilépett, alatta a' téren
egy soha sem látott élet kezddék. A' verkben úszó holttesteket nyílt
részint a'
sebeikkel a' halottvivk résziut karjaikon
gyászpadokon
magasra emelek, a' milyly magasra csak a' király elébe nyújtani bírták;
és éhez megharsantak a' férfiak fenyeget fölkiáltásai
az aszszonyok
legborzasztóbb jajgatásai, kik elvesztett övéikért elégtételt kivántak. A'
király és királyin'' szemei megteltek néma kitinekkel. E' kiáltásra
,,Le
és a' nép ráke/.dé a' halotti
a' kalappal !" a' király is levette föveget,
éneket. Semmi sem Lehetett ünnepélyesebb, semmi szívszaggatóbb, mint
e' gyászéhek, melylyet a' király fedetlen fvel
végig hallgatott. Miután
az utósó borzalmas hang ellebbent a' szomorú ajkakról, a' királv az
Öszszcrogyáshoz már közel lév királynét a' kastéb tereméibe \ i-.-s. RVO
,

,

,

:
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Csakhamar küldöttség jelentetek be a' királynak, melyly Miuutoli
rendrelnök és Holbein városi képvisel által vezettetve, kére a királyt:
engedné meg a' polgárok fölfegyverzését; mit a' király meg is ígért,
személyesen lemenvén a' kastély terén öszszegyült nép közé és mondván: ,, Kedves polgárim! önök óhajtották, hogy méltóztatnám megjelenni
közöttük, tehát eljöttem. Önök néhány polgártársuk által meggyztek
engem a fell, hogy a' város nyugalma a' polgárok fölfegy vérzésén nyugoszik; én szívesen megadom Önöknek a' fölfegyverzést." Délután a'
királynak nyilvános hirdetvénye jelent meg, melylynél fogva gróf Amim
az uj ministerium alakitásával 's a' kül- és alkotványügyek vitelével, gróf
Schwerin a' cultus-, Auersicahl a' belügy-, Kühne pedig ideiglenesen, a'
pénzügyministerium igazgatásával bizattak meg, a' többi ministerek még
egyelre helyeiken meghagyatván. A' polgárok fölfegyverzése is megkez-

zeté.

,

(

A' király kastélyában ama
's már ezek fogták el az rhelyeket.
polgárlövészek álltak rt, kik a' torlaszéjben olyly derekasan
mködtek. Mintán a' király e' nap folytában több izben tartott a' néphez
biztató és int beszédet, 's különösen a' munkásoknak is érdekeik védését
megígérte a' néphangulat mintegy varázsütés által rögtön megváltozott.
A' harezvágy és forradalmi mozgalom helyébe a' kiküzdött siker hivésének szelídebb érzete lépett. A' katonaság eltávoztával a' nép mint gyztes
felet tekinté magát, de egyszersmind engesztelten hangultnak mutatkozék a' király iránt, kit diadalünnepébe némileg be is foglalt ; boszúszomjat pedig ugy szólván senki ellen sem lihegett. Este az egész város fényesen kivilágíttatott, 's a' sürü örömlövések egész éjjel tartottak. Mart.
20-ika derült és vidám szinben virradt fel; a' nép gyönyörködve legelteté
kandi szemeit a' forradalom helyein, 's egy-egy kis forradalmi böngészemelylyekre a'
tet is tartott; leszaggatta például azon boltezimeket
porosz királyi berezeg neve volt fölirva; déleltti 11 órakor pedig nagy
számban a' herczeg palotájához tódulván, onnan a' polgári tiszteletrt
eltávolította, 's magát az épületet a' leromboltatástól csak ezen a' falra
„Az egész nemzet tulajnagy betkkel fölirt szavak mentették meg
dona." Ugyanis a' nép gyanúját és gylöletét a' porosz királyi herczeg
iránt ennek rögtöni eltávozása még inkább felfokozá. Ellenben a' bérliniek e' napon egészen határozott ragaszkodást mutattak a' király es
királyné személye iránt, kiknek nevei mindenütt, hol nyilvánosan fölirva
voltak,, sértetlenül maradtak és világosan megersíttettek. Szivemel
melyly et a' király
látvány volt a' lengyel foglyok szabadonbocsátása
felállva
szinte megengedett. Mieroshvwski, Berlin hölgyeinek kedvencze
kocsijában, a' fekete- vörös- aranyszín zászlót magasan lobogtatá; a'
nép pedig örömriadással, különösen a' hölgyek fejér kendket lengetve
az ablakokból nagy lelkesedéssel üdvözlék a' kétéves fogságból kiszabadultakat. Maga a' király is, uj ministerei kíséretében, a' kastély erkélyére kilépvén fövegének háromszori csóválásával köszönté a' menetet.
Már elébb is, de kivált e' napon igen számos megrémült nemesi család
költözött ki Berlinbl Potsdamba, kikhez némclyly hivatalnokok, st
polgárok is csatlakoztak. Potsdamot ettl fogva a' berliniek ugy tekintették, mint a' reactio középponti székhelyét. Mart. 21-én reggel az udvari
nyomdából e' következ hirdetvény jelent meg
A' német nemzethez.
detett,

vitéz
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,

:

,

,

,

,

:

520

Boriin.

Egy uj dics történet kezddik rátok nézve a' mai nappal Ti ismét
egyesült nagy, ers, szabad és hatalmas nemzet vagytok Európa szivében. Poroszország IV. Fridrik-Yilniosa, bízván hsies gyámolitástokban
és szellemi ujjászületéstekben
Németország megmentése végett az
öszves hazának élére állott. Még ma meglátandjátok
a' német nemzetnek tiszteletreméltó régi színeivel lóháton közöttetek. Üdv és áldás az
alkotványos fejdelemnek, az öszves német nép vezérének, a' szabad újjászületett német nemzet uj királyának !" Déltájban csakugyan kiment a'
király, lóháton, csillogó nemzeti sziliekkel
a' kastély terére
az
's
környez néphez igy szólott „Nem bitorlás tlem, ha magamat a' német
szabadság és egyesség megmentésére hivatva érzem esküszöm istenre,
hogy egy fejdelmet sem akarok trónjáról letaszítani, de Németország
egyességet és szabadságát védni akarom; ennek ótalinaztatnia kell német
hség által, szinte német alkotvány alapjain!" Este pedig ilyly czimü
„Népemhez és a' német nemzethez." E'
fölhívást bocsátott ki a' király
fölhívásban többek közt jelentetik, hogy az apr. 2-án öszszehivott egyesült országgylés fogja adni a' létegeket, mikkel Németország fejdelmei
és rendéi közös gylést tartandanak. A' mindezekre keletkezett közörömet akkor éjjel egy vak hir rögtön megzavard hogy t. i. a' porosz kir.
herczeg az öszves hadsereg élén Berlin eUen j, és a' várost el akarja
!

,
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Iszonyú lárma támadt
egyik ember a' másikat ijesztette és
's már számos torlasz emelkedett és sok ezer nép gylt öszsze
az utczákon „fegyverre!" kiáltozván; de az ingerültség alaptalanságáról
csakhamar fölvilágosítva, 's a' mindenfelé czirkáló polgárrök által aludni
küldetve, csöndesen szétoszlott. Mart. 22-én a' berlini hirlapok azon
hivatalos tudósitást közlék, miszerint a' porosz kir. herczeg Londonba
utazott. Ugyan ekkor a' szegény néposztályok Ínségének némi enyhítésére a' király rendelvényt bocsáta ki, melylynél fogva a' királyi zálogházakban elzálogitott tárgyakat öt tallér erejéig a' zálogjegyek birtokosai
ingyen viszszakapták. E' napon ment végbe az elesett martiusi harczosok ünnepélyes temetése valóban nagyszer és szivemel módon melyly
némileg a' berlini forradalom tetpontját jelölé, igazi népies tisztaságában
's méltóságában. Az eltemetend
halottak száma 187 volt. Délután 2
órakor indult meg a' mintegy 20,000 emberbl álló gyászkiséret útközben mindig szaporodva, 's midn a' kastély eltt elvonult, a' király,
néhány ministertl környezve, megjelent az erkélyen, 's ott maradt fedetlen fvel mindaddig, mig a' koporsók mind el nem vitettek. A' katonaság
holtjai, számszerint 13 közember és 2 altiszt
csak mart. 25-én temettettek el ; melyly csekély számon sokan álmélkodtak. Minden bizonynyal
már az eltt tetemes számú katonahalottakat takarítottak el egész csenfoglalni.

,

ingerlette,

,

,

,

dességben.
A' martiusi napok után Berlinben a' szabadság uj lehelete mindenfelé
melegebb, reményteljes vidám és erélyes népéletet kezde kifejteni. A'
berlini sajtó, melyly mart. 2-án rázá le legelször a' eensura bilincseit,
rögtön szabad szájjal 's a' forradalom fölötti örömzajjal jelent meg. A'
politikai hirlapok mellett gyorsan és buján tenyészett föl a' nép- és utcsai
az

a'

néphumort

hirtelen politikai

mezbe

Öltözteté, melvlvl>en

legnevezetesebb és legbszebb ugrásokat

tette.

A' röpkönvvarusok

sajtó, és a' berlini
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a'

berlini forradalom fporoszlóivá lettek,

ugy hogy

a'

hatóságoknak min-

kereskedés megtiltására irányzott utóbbi kísérlete sikeretlen
maradt. A' szabad népsajtó mellett 's részint szoros öszszeköttetésben
vele mködött a' szabad egyesülés joga, melyly Berlinben csakhamar
legsovárabban 's mohón használtatok. Már mart. 12-én alakult egy politikai club, melylyból késbben a' ,,democrata-club" eredett. Ennek elle*
nében mart. 27-én az „alkotványos club" alakult, Berlin mérséklettebb
melyelemeibl. Legnevezetesbek voltak a' sátorok alatti népgylések
lyek szabályosan tartattak a' berlini democratia által, 's tömérdek számú
kandi néptl látogattattak. Vessünk most már egy pillanatot az uj politikai kifejldésre, mikép ez a' martiusi napok óta felülrl és alulról eszközöltetett. A' király komoly szándoka, az adott Ígéretek- és engedvéleginkább kitetszett ama
nyekre, általában az uj statuselvre nézve
nevezetes látogatás alkalmával, melylyet mart. 25-én Potsdamban tön,
hogy
hol a' testrsereg öszves tiszti kara eltt ünnepélyesen nyilvánitá
mindazt, a' mit adott és tett, ,,a' legteljesb és szabad meggyzdésbl
tette 's régóta elkészítette." „Berlinben," mond a' király, ,,olyly jeles
szellem uralkodik a' polgárságban, melyly a' történetekben példanélküli.
Óhajtom tehát, hogy a' tiszti kar is szintúgy felfogja az id szellemét,
a' mint én felfogtam, 's hogy önök mindnyájan mostantól fogva szintolyly
katonáknak bizostatuspolgároknak bizonyítsák magokat, a' milyly
nyították." Király
ki még kevéssel ez eltt a' katonai státus meredek ormán állott
democraticusabb modorban nem beszélhete. Még
mieltt az egyesült országgylés apr. 2-án öszszeülne, a' király új ministerium alkotását látta szükségesnek, anynyival inkább, mivel a' népszerséget nélkülöz gróf Amim ellen az országban már sok hang emelkedett. Ennek kiléptével alakult aztán a' Camphausen- Hansemann- Schwerin Auerswald- ministerium. Ezen uj ministeriumnak kell vala , miután
az eredeti
az egyesült országgylés gyorsan bevégezte munkálatait
választásokból származott népképviseletet ellensúlyoznia, melyly maj. 22-re
voltöszszehiva, és „nemzeti gylés" nevet viselt. Már magok a' választások
sok balfogást mutattak fel, és igen nagy számú képességgel nem biró
tagot léptettek a' gylésbe, a' nélkül, hogy elegend ellensúlyt adnának
jeles politikai capacitásokban. A' gylés pedig töredékek- és töredékecskékre oszlott
melylyek minden egységi haladást lehetlenitettek egy
eredvényhez jutásban kölcsönösen
bizonyos czél felé
's
egymást az
gátolták. A' nemzeti gylés tehát már eleve sem igen különös hitelben
állott a' népnél 's a' közvélemény eltt. A' ministeriumok törvényiavaslatokkal halmozák el a' gylést mi által ezen csak alkotványozásra hivott
és választott népképviselet határainak öszszezavarását lényegesen elsegitették. A' nemzeti gylés ez által bens igényeit egy alkotványozó
conventre külsleg is mindinkább felfokozá
de elször is önmagával
bonyolódott töredéki tusába, melyly olyly nyomorú és medd volt hogy
a' nép sem talált benne gyönyörséget, kivált miután a' nemzeti gyléstl egy uj mozgalom készítését várta , elégületlen levén a' dolgoknak
eddigi eredvénytelen folyamatával. Jun. 15-én csakugyan erszakos
és igen vészes jellem kitörésre került a' dolog. Ugyanis már néhány hét
óta készültek a' fegyverházra a' munkások tömegei, kiktl a' fölfegy vérzés
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mindeddig megtagadtatott a' mondott nap alkonyán pedig az üszszeütközés vérontással kezddött, a' polgárrségnek egy százada a' gesztenyeerdben közel a' fegyvertárhoz egy csoporl munkásra tüzet adván,
'a több személyt pészint megölvén, részint
megsebesítvén. Kz jeladásul
szolgált az ez éjjeli borzasztó föllépésekre. A' nép dühe iszonyúan fölgerjedt
a* kiontott vér láttára, a' tömegek folyvást
szaporodtak az utezákon 's
tereken
és ádáz boszszukiáltás zuga át a' sokaságot. Az ismeretes
nópemberék és szónokok rögtön megjelentek 's a' népet elhatározó tettre
tüzelték. A' megölt munkások párolgó véréhe mártott kendk rudakra
aggattattak és zászlók gyanánt hordoztattak végié az utezákon, az egész
;

,

varost fölkelésre hivandok.

Egy

ilyly

esapat vörös vérlobogókkal vonult

át tanulók vezérlete alatt a' királyiadon, 's kikiáltá a' respuhlicát
de
nyom 's jelentés nélkül hangzott el ama kiáltás ez éjnek általános rémsé;

geiben. Egy rész viszszafutott lakásaira; a' holtok és házak szorgosan
bezárattak. Más részrl pedig csak növekedtek a' tömegek, 's mindig
fenyegetbb esoportozatokban nyomultak a' fegyvertár íélé. Tiz óra
tájban a' fölfegyverzett kézmüvesegyesület és a' tanulók testülete elállák
ugyan a' fegyverház kapuit; de ellenük már olyly nagy volt a' tolakodás,
hogy az ajtók recsegni kezdenek. A' nép azt kivánta, hogy a' katonaság
a'

fegyverházhói takarodjék

el;

's

kiáltozott

és tombolt

sr

roppant

tömegekben. Mindnyájan megörülni látszottak. Xagy gerendákkal tétettek az els ütések a' fegyverház ajtaira, melylyek végre engedtek a'
hatalmas ütéseknek. A' tömegek most iszonyú gombolyagban hömpölygének a' fegyvertár belsejébe, 's ott általános fegyverrablást kezdettek,
melyly alkalommal a' régi históriai fegyverek igen becses gyjteménye
is elvétetett 's a' nép küzt kiosztatott. Poroszország régi hadzászlói és
a' falakról letépettek és lábhal tiportattak. Mindennem fegyverek, kardok, puskák, pisztolyok, nagy nehéz ólomrudak, golyók, elvitettek , és a' fegyvertár kirablása már éjfélig tartott, midn egy század
katonaságnak, melyly hirtelen oda rohant, a' már Ugy is nagyon megritkult tömegeket elszéleszteni és a' helyet megtisztítani sikerült. Tübb
üszszegyülekez polgárcsapat pedig még ez éjjel sok darab fegyvert
viszszavett melylyek leginkább gyermekek kezeiben tahiitattak. Mas

diadaljelei

,

nap már

fegyverek legtöbbnyire beszedettek vagy önként beadattak.
A' fegyvertár ostromában részes népvezérek közül különösen nómelyly
ismert gépkészitk, néhány tanuló és tudós befogattak, kiknek pere
késbben nyilvános tárgyalás alá is került.
Ekközben a' nemzeti gylés mindinkább közeiedék elhatározó sorsa
felé. Maga a' király állandóan Potsdamban tartózkodott.
A' nemzeti
gylés enyészetét különösen az aug. !>-i végzés Órlelé melyly oda ment
ki
hogy a' hadügyininister egy a' hadsereghez bocsátandó rendeletben
a' tiszteket intse és óvja a' reaetionarius
törekvésektl, egyszersmind
azon tiszteknek, kik az uj alkotványos jogállapotba magokai belé illeszteni nem tudnák, „becsületbeli kötelességükké" tegye, a' Hadseregbl
kilépniük. Az Aurnrahl- llaiisfiiiiuui ministeiiuni (melyly a' Camphavsenféle ministerium helyébe Lépett) e' végzési
azonban nem vétet* foganatba, st sept. 1-én lioih nadügyminister egész határozottsággal kijelentette
„hogy a' statusministeriura azt egyáltalában nem fogja végrehuja'

,

:
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Waldeck követ viszonzá „hogy a' követek egy perezig sem
ülhetnének tovább becsülettel a' gylésben, ha az aug. 9-i végzés foganatba nem menne!" Ezzel a' népfölség kérdése, melylyet olyly sokáig
kerülgettek, végre mint lobogó fáklya vettetek a' nép közé, 's annak
lángjánál uj ervel gyúlt meg a' berlini mozgalom. Sept. 7-én Stein
követnek azon indítványa, „hogy a' ministerek a' hadparancs végrehajtására szoríttassanak," többséget nyervén, az indítványozó 's több mások
tagjai közül a' nép által diadalmilag haza vezettettek,
is a' baloldal
melyly alkalommal ujongó sokaság lépé el az utczákat és tereket. „A*
nemzeti gylésben nyert mai gyzelem csak még a' forradalom valósítása; a' nép 's képviseli egyesültek ha ezen egyesülést szilárdul fentartjuk, megvethetjük a' kapuink eltt tátongó tztorkokat !" monda gróf
Reichenbach követ este a' Mylius-palota eltt öszszegyült sokaságnak.
Más részrl ezen a' berlini mozgalomra nézve emlékezetes nap szilárdította meg a' régóta sztt terveket. Az udvar, kormány, a' csend- és rendszeret polgárság pártja most a' nemzeti gylésben „conventet" látott,
melyly a' forradalom 's néptömegek uralmát mindig tovább terjesztendi.
Az Auersicald- Hansemann- ministerium sept. 11 -én viszszalépett, 's
,,hogy a'
a' királyhoz intézett elbocsátási kérelmében kinyilatkoztatá
nemzeti gylést a' közigazgatási rendszabályok meghatározása nem illetheti, mert különben az alkot ványos monarchia fen nem állhat!" Ekközben Berlin egész helyzete igen aggasztóvá 's fenyegetvé lön. Már egy
id óta tetemes hadtömegek pontosittattak öszsze Berlin körül melyly
nek száma 40— 50,000-re ment, Charlottenburgban már az ágyuknak
ellenségesen irányzott torkaival találkozók az ember. Ezen hadseregparancsnokává Wrangel tábornok neveztetett, ki sept. 17-én kiadott
hadparancsában magát diadalmas seregeivel a' ,,jó polgárok" támaszául
hirdeté; sept. 21-én pedig szemlét tartván, a' körüle kandilag tolongó
néphez beszédet intéze, melylyben elször is haderejével kérkedett; aztán
virágzó
a' berlinieket sajnálta szerencsétlen viszonyaik, egykor olyly
városuk alászállott állapota miatt, hol most ,,fü no az utczákon." Sept.
22-én hirdettetett ki az uj ministerium, melylynek elnöke egy tábornok,
egyszersmind hadügyminister, Pfuel, volt, kit a' martiusi napok óta a'
nép mindig kétes emlékezetben tartott;
pedig olyly aristocraták
bureaucraták és diplomaták környezek mint ministertársak, kiknek nevei
minden tekintetben a' rendrségi 's hivatalnoki kar régi kormányához
tapadtak, u. m. Bonin. Eichmann és gróf Dönhoff. Pfuel az ellenforradalom vezetésére nézve nem bizván eléggé magában, a' népkegygyei
kaczérkodék a' nemzeti gylésnek oct. 31-i ülésében Rodbertus indítványát pártolván, miszerint az ostromlott Bécsnek segély adatni rendeltet,
nék. Ez volt egyszersmind amaz emlékezetes este, melylyen Berlin demotani," mire

:

;

:

,

t

,

craticus

népmozgalma

utoljára

erködék

hatni

már

elhasznált ábráival.

Népcsoportok fáklyákkal állák körül t. i. a' nemzeti gylés teremének
ajtait, csak a' Bécs részére kedvez szavazás után bocsátandók ki a'
követeket. De a' népmozgalom már ezen este igen elgyöngültnek mutatkozék. Talán még ki lehetett volna egyenlíteni a' viszályt, ha a' nemzeti
gylés miután végre az alkotvány fölötti tanácskozásra átment, azon
térre nem lép, melylyen Poroszország koronája saját utolsó létjogait a'
,
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fenállás külalakjában is veszélyeztetve látá. Jelesül a' királyi czim, névszcrint az „isten kegyelmébl" szavak kihúzása fölötti vitatkozás egyenesen a' király személye megtámadásának és a' trón megrenditésének
tartatott. A' királyi eljog korlátozása a' rendjelek osztogatásában és a'

nemesség

eltörlése szinte nem valának alkalmasok, a' további alkotványtárgyalás iránt jobb bizodalmat gerjeszteni. Hogy a' zivatar már a'
láthatár fölé kerekedett , elször is Pfuel tábornoknak a' ministeriumból
nov. 2-án történt kilépte bizonyitá, kihez a' többi ministerek is csatlakoztak. Az uj cabinet alakításával meghízott Brandenburg grófnak ministerelnökké neveztetése mindenütt az ellenforradalom els jeladásául

ismertetett. A' nemzeti

gylés elhatározd,

üléseit

meg nem

szüntetni;

egyszersmind 28 tagból áiló küldöttséget rendelt a' királyhoz egy fölirattal, melylyben az ország fenyeget helyzete elterjesztetik, és a' Brandenburg ministeriumnák , mivelhogy a' gylés többségét nem birandja,
viszszavétele sürgette tik; de e' küldöttség hiába járt a' királynál Sanssouciban, és a' Brandenburg- ministerium kinevezése nov. 8-án hivatalosan kihirdettetett. Tüstint feltn hadmozdulatokat 's mindenféle katonai
elkészületeket lehetett észrevenni a' városban. A' katonák közt rendkívül sok lszer osztatott ki, a' laktanyák is mindennem élelemmel láttattak el. A' nép közt elszánt és komoly hangulat uralkodott. Nov. 0-én a'
nyugtalanság oly ly nagy lön a' városban, olyly homályos és aggasztó
különnem hirek keringenek mindenütt, hogy a' nemzeti gylés oltalmára
az elnök fölhivá a' polgárrséget, melyly számos tömegekben már reggel
megjelent az ülésterem eltt. Az elnök 10 óra tájban nyitá meg az ülést;
a' ministeri asztalnál megjelentek Brandenburg gr., Ladenberg, Manteuffel és Strolha, mint az uj cabinet tagjai. Mély csend uralkodott a' gylésben és a' tömött karzatokon. Ekközben királyi üzenet olvastatok,
melylyben a' gylés székhelye Berlinbl Brandenburgba tétetik át, és
nov. 27-ig, mint az ottani ülések kezdetéig, a' nemzeti gylés elhalasztatik, azon okból, mivel Berlinben a' gylés szabad állapotban többé nem
mködhetik, miután a' követek vétkes demonstratiók által megfélemlittettek. Gróf Brandenburg fölkel és katonai rövidséggel tollúja a' gylést,
hogy tanácskozásait tüstint szakítsa félbe, azoknak Berlinben folytatását
törvénytelennek nyilatkoztatván. Erre roppant zaj támad. Az elnök
helyreállítja a' csendet és megtagadja a' gylés berekesztését. A' ministerelnök hiába erködik szóhoz jutni. Végre a' ministerek távoznak, \s
velk a' jobb oldal legnagyobb része elhagyja a' termet. A' karzatokról
azon pillanatban, midn a' ministerek elmennek, többszörösen lehallik e'
kiáltás
„Elfogni! elfogni!"
Nov. 10-én a' nemzeti gylés egy ,,proclamatiót" határoz ,,a' porosz néphez", melylyben tagadja a' koronának
azon jogát, hogy a' gylést akarata ellen elhalaszthassa, máshova* tehesse
át, vagy feloszlathassa, egyszersmind a' ministeriumot, melyly :i koronának e' rendszabályt tanácsolta, az ország kormányzására képtelennek
nyilatkoztatván. Délben mintegy 20,000 emberbl álló katonaság a' csöndesen néz néptömegek között bevonult a' városba, 's egy része tüstint
elfoglalá a' színházat, melylyben tartá t.i. a' nemzeti gylés ez id szerim
üléseit, környez téreket, maga Wrangel tábornok a' sereg élén. A' házal
közvetlenül a' polgárrség rizé, melyly a' nemzeti gylés ótalmára
:

—
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reggel óta ott

állott, 's kinyilatkoztatta,

hogy helyét elhagyni nem

fogja.

A' polgárrség 's katonaság közti tért pedig egyes néptömegek tölték be,
nyugottan nézk ezen olyly meglepleg jöv dolgok fejlését. Miután
Rimpler polgár-rségi parancsnoknak az általa elvállalt békeköveti szerep
a' katonaság eltávolítására nem
sikerült
Utiru/i, a' nemzeti gylés
elnöke, azon Írásbeli nyilatkozatot küldé neki, hogy a' nemzeti gylés nem
akar más ótalmat, mint a' polgárrségét, katonait pedig épen nem mire
Wrangel tábornok szóval azt feleié „hogy a' katonaság semmi körülmények közt nem fog viszsza húzatni azon uraknak, kik még a' színházban
öszszegyülvék, megengedtetik ugyan ki- de ismét bemenni nem
nemzeti gylést nem ismer mert az tegnap óta a' korona
ugy mond
által megszüntetett, szintolyly kevéssé ismer pedig ilyly gylési elnököt,
kivel alkudozásba bocsátkozhatnék." Az elnök erre az ülést, azon nyilatkozattal, hogy a' gylés csak az ellene alkalmazott katonai ernek enged,
eloszlatá. Most elkezddék a' nemzeti gylés bujdosása különféle épületekbe, hol üléseit folytatni ügyekezett
de ezeket a' terembe nyomult)
katonaság mindenütt eloszlatá. Végre a' nemzeti gylés azon reményben, hogy a' nép által gyámolittatni fog megkísérté az utolsó eszközt,
t. i. nov. 15-én este tartott ülésében a' közadó megtagadását elhatározá.
Ámde csalatkozott; mert midn a' követek ez ülés végével a' Mielentz;

;

:

;

,

—

;

—

,

;

,

,

terembl

szinte katonai

ervel kizettek

és az utczára kiléptek, itt

az

ujongó és gyámolító tömegek helyett csak néhány ácsorgó embert \s
mély csendet találtak. Az ülésterembe várt munkások is kimaradtak.
Valóban ha szinte a' berlini nép sorompóba akart volna is lépni a' nemzeti gylés mellett, nem teheté; mert a' kormány által elvett rendszabályok még magokat a' békés demonstratiókat is lehetlenitették. A' polgárrség, melylynek feloszlatása már novemb. 11-én elrendeltetek, lassankint
mindenütt, még pedig nem igen kiméletesen, ellenszegülés nélkül lefegyvereztetek. Novemb. 12-én esüi 6 órakor pedig Berlin ostromállapotba
helyeztetett. Brandenburgban nov. 27-ére csak a' „hiven maradt jobb
oldal" követeinek kis csoportja jelenvén meg, várni kellett, míg a' lassankint hullározó tagok által a' nemzeti gylés végzésképessé tétethetett;
de ennek vitatkozása igen szerencsétlen volt azt kívánta tudniillik egy
rész, hogy Unruh a' brandenburgi gylésnek is elnökéül elismertessék;
minek következménye az ülés zenebonás feloszlása lön. A' Brandenburgministerium most eljöttnek hívén az eldönt pillanatot, a' nemzeti gylés
feloszlatása iránti rendeletet 's a' dec. 5-i alkotványnak régóta szándéklott octroyálását eszközlé, és ezzel az 1848. berlini mozgalom is véget
:

ért.

—

M. S.

Berlioz (Hector) franczia zeneszerz, szül. 1803-ban St.-Andrében
Isere departementben. Mindenesetre igen nevezetes psychologiai tünemény, bár mint ítéljék is meg azon irányt melylyben
mint hangkölt
mködik. Szerzeményei a' legellenkezbb Ítéleteket idézték el; niig
sokan a' legnagyobb enthusiasmussal bálványozák mások fanatikus tévedésnek tárták mködését. Atyja, egy tiszteletben állott orvos, azt kívánta,
is egyazon pályára lépjen vele;
hogy
a' fiúnak azonban nagyobb
hajlama volt a' zenemvészethez. Haydn cniartettjei vezeték
be legelször a' harmónia 's a' zeneszerzési küls formák titkaiba. Szenvedélye
,

:

t
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miatt abba hagyván a' gyógytant, apja eltaszitá üt magától. Ekkor lépett
conservatoriumba zenészeti kiképzése végett, és énektanítással keresé
élelmét. 1828-ban másod rangú, 1830-ban „Sardanapal" czim cantatejával els rangú pályadijt nyert, mi alkalmat nyújtott neki Olaszhonba

utazhatni, hol két évig phantastikus,

mvészileg rendetlen, <le a' belvilág
viszszatérvén egy irn, Miss Sutit hson
ki a' párisi angol színpadon Ophéliát játszá , anynyira elbájolta t, hogy
megcsalatva képzelvén magát általa, valóságos örjöngésbe esett. Akkori
állapotát egy zenemben íéjezé ki,melylyet „Syniphonie fant<isti<jne í: nek
nevezett. Ezen hangszerzemény
melylyben a' régi formák typusát
egészen elhagy á, \s mindenféle szokatlan eszközöket használt fel, idézte
gazdag

ereit feltáró

('-letet

vitt.l Yi risl >a

,

el ama különböz vélemények harczát, mi azonban részint „Bencenutu
CelHtii" operája, de még inkább „Romeo és Júlia 1 czim hangszerzeménye által a' birálók és mvészek kedvez Ítélete következtében az
'

részére ütött ki. Legkitnbb szerzeményei közé tartoznak a': Francs-juges
nyitány, „Har old," „Május ötödike", egy cantate Béranger dalához, Damréntont tábornok temetésére szerzett requiemje, .,L(Yí/-'-hezi nyitánya,
's különösen „Episódok egy mrész- életébl" ezimü zenemüve , melylyhez
a' zenét értelmez szöveg 's prögramm is van írva. Midn ezen remek-

müvét Paganini elször meghallá, az eladás után egész elragadtatással
közelitett hozzá, bálványozva térdelt le eltte, mondván, hogy benne
Beethovent látja feltámadva,

Mint zenembiró

's titkon 20,000 forintot ajándékozott neki.
kitüntette magát
's
e'
téren sok jót irt a' párisi
óta Európa több jeles városát meglátogatá, remekül

is

,

lapokban. 1843.
hangszerelt (instrnmentált) zenemüveit mindenütt nagy tetszéssel adá el.
A' forradalom eltt Pesten is megfordult, 's a' nemzeti színpadon személyes vezetése mellett mintegy 100 zenészbl állott karral játszatá el jelesebb mveit. A' Rákóczyindulót olyly nagyszer alkalmazással adá el,
mint ezt azeltt még soha nem hallottuk. A' sok vonó és fúvó bangszer
a' legszebb harmóniával, imposant zengés- 's harsogással emelé a' harezias jellem riadót, a' színfalak mögül ágyudörgés bangzék hozzá, 's
képzeljük mind ehhez az elragadtatott közönség zajos tombolását, fellelkesedett éljenzései viharzugását 's méltán elmondhatjuk, hogy Berlioz
teremt keze alatt a' Rákóczyinduló apotheosisét ünnepié nemzeti színpadunkon, 's a' jeles hangkölt ez alkalommal mintegy titkos elérzetenek nagyszer jóshangjait hallata. Késbb ugyancsak a' Rákóczyindulót,
hasonló hangszereléssel Próféta czim zenemüvében Parisban is roppant
hatással adá el.
V. I.
Bern, a' helvszövetség legnagyobb cantona. Uj alkotmánya, melyly
munkánk körébe tartozik, a' franezia 1830-iki forradalom által felidézett
mozgalmak szülötte. A' berni aristoeratia által elnyomott cantoni nép meg:

—

clcgületlensége kitörött 's fenyeget állást vett fel, st a' bemvárosi polgárság sem mutatott kedvet az aristoeratiai érdekeknek tovább szolgálni.
Az alkotmány gyökeres kijavítását követelték, 's m'ulon a' berni patrieiatus ezt határozottan ellenzé, MQnsmgenhen 1831. jan. 10-ikén nagy népgylést tartottak, hogy erszakkal is végrehajtsák a' többség k<>\ etetését, na
nem fogna segíteni. Most a' megszeppeni
a' nagytanács törvényes utón
nagytanács leköszönt, miután 11 1 tagból álló, 's a' canton minden kerüle-
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teibl választott
példáját követék

alkotmányzó gylést h'vott öszsze
a'

magas közhivatalokat

;

—

a'

nagytanács

elfoglaló patríciusok

Az

is.

új

alkotmány 1831. július 31-ikén fogadtatott el. Ezen új alkotmány 6 évre
választott, két évenkint egy harmad részéhen kilép de újra választható
240 taghói álló nagytanácsnak adta a' törvényhozó 's ffelügyelési jogot.
Választható éhbe minden polgár, ki törvényes korral, 's 5000 schweiczi
frank érték fekv birtokkal vagy biztos tkével bír. Minden község sgylést képezvén, 100 100 lakosra egy egy választó polgárt választ. Ezen

—

választó polgárok kerületenkint jnek öszsze választásokat tenni, öszszesen
200 tagot választanak, a' többi 40-et, valamint az évenkint változó elnököt
(Landamman) maga a' nagytanács választja. Van ezenkivül 16 tagból álló
kormányozó tanács, melylynek tagjai egyszersmind tagjai a' nagytanácsnak, 's melyhynek élén áll a' Schulfhciss. Ezen kormány tanács 7 osztályra
oszlik, u.m. a' diplomatikai ügyek, belügy, igazság és rendrség, pénzügy,
nevelés, hadügy és épitészet osztályaira melylyek fnökei a' kormányAz igazságszolgáltatást egy ftörvény
tanács tagjai közöl vétetnek.
szék, els foly. büntet törvényszék, továbbá a' kerületi al, kereskedési, és
hadi törvényszékek gyakorolják. A' községi gylések 6 évre választják
elöljáróikat, 's egyes községi alkotmányok a' korniánytanáes helybenhagyása alá vannak vetve. A' büntet törvénykönyv 1832-ben vizsgáltatott meg 's javíttatott ki, a' polgári törvénykönyv utoljára 1816. óta
nézetett át.
A' régi alkotmány 's e' szerint uralkodó városi aristocratia bukta 's a'
patríciusoknak a' hivatalokból viszszalépte után, ezek leginkább a' vidéki
városok nevezetességeinek kezébejutottak. Ezen új hivatalnokok járatlansága 's némelyly átmen nehézségek a' politikai állásnak ingadozását okozák, melyly a' canton hitelét igen megrázta. Legtöbbet tett erre az uralkodó pártban létrejött szakadás, melyly két, egymással éles ellentétben
álló 's csak az aristocratia elleni közös küzdelemben rokonúlt, u. m. nemzeti, és radical cantoni felekezetre oszlott. Névszerint az utóbbi párt némelyly tagadhatlan önkényességeket 's túlságokat is követett el
mint
p. o. az aristocraticus irányzattal vádolt ftörvényszék függetlensége, 's
az újdon alapított fiskola elleni merénylet, az aristocr. egyesületek elleni
jogtalan rendszabályok, Snell professor kiutasítása 's a' t. Alaposabb bár
szinte kemény eljárás volt az úgynevezett családi szekrények, az az: némelyly aristocrata-családok közös ingatlan- és tkebirtokának magasb
érdekek által igazolt megszüntetése, a' sok éven át tartó dotatioper a'
státus és város vagyonának felosztása felett. Még nagyobb zajt okozott
az 1832. óta megkezdett 's 1839-iki dec. 30-ikán bevégzett felségsértési
per az aristocrata-párt reactionárius kísérletei miatt.
A' küls politika
is sok gyarlóságot mutatott; p. o. a' Francziaországból kiutasított lengyelekirányában, kik fegyveresen nyomultak Savoyába, ott forradalmat szítani, valamint 1836-ban Conseil franczia politikai ügyvivre nézve, ki hamis
név alatt utazta be Schweiczot, hogy ott a' Lajos Fülöp elleni merényletek
részvevit kikémlelje. Nehéz viszonyokba jutott a' berni kormány a' leberbergi kerület kath. lakossága által is. A' Schweicz egyéb részeiben mutatkozó kath. mozgalmakkal egybefüggésben, már 1835. septemberén némi
nyugtalanságok ütöttek ki a' községi tanácsosok választásánál Pruntrut-

—

,

,

—
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papságnak fo része vult. Ugyanazon vidékbl
kérvény intéztetett a' nagytanácshoz a' badeni
czikkek ellen (1. Aargau), melylyeket azonban a' nagytanács nagy többséggel elfogadott. Erre a' kath. helyeken csoportozások 's fegyveres demonstratiók keletkeztek. A kormány elször katonaságot külde ellenök, '3
ervel látszott elnyomni akarni a' mozgalmakat, de csakhamar ismét, ellena' pápával lépett értekezésbe a' badeni
tétben korábbi elhatározásával
czikkek iránt, melylyek folytán ezek teljesen elmellztettek. Uj nehézségeket szült a" kormánynak a tranczia nyelv Jura-rész sürgetleg ismételt követelése a' franczia törvényhozás újra behozatala iránt, míg a' kormány az egész cantonra nézve egyazon közös törvények kidolgozásával
foglalatoskodott. Ezen izgalom az emiitett tranczia lakosság közt 1840ben anynyira hágott, hogy különös teljhatalmú biztosokatkellett oda küldeni. A' nyugalom csak nagy nehezen állott helyre szigorú rendszabályok
alkalmazása, 's a' megelégületlenek fejének, Stockmárnak szökése által.
Legutóbbi években Bern canton politikája, fleg Neuhaus kormánytanácsi elnök (Schultheiss) erélyes vezetése alatt, határozottabb állásra vergdött de a' bels elégületlenség elemei csakugyan megmaradtak, 's folytonos nehézségeket okoztak. Neuhaust azon szemrehányással illetik, hogy
küls politikájában szabadelm eszméket követ ugyan, mint ezt az aargaui
ban, melylyekben

8000

a'

kath.

aláírással ellátott

,

:

's a' luczerni jezsuiták ellenében bebizonyitá, de a' bels
politikában absolutisticus elvekre hajlik, melyly hajlama fleg 1845 sepmidn a' kormány önhatalmának terjesztésére
temberén nyilvánult
czélzó változtatásokat indítványozott az alkotmányban. A' nagytanács elvété ugyan az indítványt, de egyszersmind a' kormánynak bizalmat
szavazott. E' közben eljött a' nagytanács egy harmad része kilépésének
ideje.
A' választások elég nyugodtan folytak de a' nép , felizgatva a'
hirlapok által, alkotmány-revisiót követelt. A' kormány engedett ugyan,
de a' revisiót a' nagytanácsra akarta bízni ; a' népi sajtó 's népgylések
pedig azt kívánták, hogy ezen ügy saját, e' czélra választandó alkotmányozó tanácsra bizassék. Hogy a' vita befejeztessék , a' kormány jónak
gyléseiben fejenkinti szavazat által
látá az egész nép véleményét ,
megkérdezni, 's ennek nagy többsége alkotmányozó gylést kívánt, melyly
1836 februárján meg is választatott, 's melylynek kétharmada radicálokból állott. Az alkotmány tehát e' szellemben ln revideálva.
A' cantoni fváros Bernben hol a' szövetség-gylések minden harmadik évben tartatnak, 1834 olta fiskola állíttatott 20közoktatóval,'s mint-

kolostorkérdésben
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egy ugyananynyi magánoktatóval. Nevezetes munkák Bernrl: TscharHaller és Heinzmanné ujabban pedig Wahlhard franczia munkája,

neré

,

és Tillier.

— T.

;

Bernadotte (Károly János) svéd király. (1. Közli. Ism. Tára VII. K.
XlV-ik Károly czim alatt.) Itt csak utóbbi mködéseire \s mint királynak
jellemzésére szorítkozunk, károly János az alkotmányos kérdésekben
vagy csak szenvedlcg tartotta magát, vagy éppen absolutisticUfl rokonszenveket árult el. Ezért Svédországban sok elégületlenségtv adott okot.
Hogy tehát svéd alattvalóit kibékéltesse, egész buzgalommal a' közigatás javítására adta magát, 'se* téren épp olyly tevlegesen és taremtöleg
lépett föl, mint az alkotmányos mezn inkább csak a' viszonyoknak enge-

;

Bernadotte.
dett.

Rendezte

a'
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svéd pénzügyet, melyly nagy zavarban

volt,

's

megsza-

badította országát a' nemzeti adósságtól. Lényeges javitásokat hozott
be a' földmivelésben erdszetben , emelte az ipart, 's új utakat nyitott a'
kereskedésnek. Mindez tetemesen emelkedett hoszszas országlása alatt.
Gondoskodott a' közlekedési eszközök javításáról, utakat 's csatornákat
épített, újra szerkeztette a' postaügyet. Jó állapotban tartotta a' szárazi
gyámolította a' tudományok- 's mvészeteket, sokat tett
's tengeri ert
a' népiskolákért. A' törvényszékeket is a' haladott kor szelleméhez képpest
módosította, 's 1835. óta nyilvánosság hozatott be a' törvényszéki életbe,
,

,

melylyet azóta angol utazók is dicsérettel említenek. Ezen érdemeihez,
melylyekre bátorán hivatkozhatott ellenségei 's ócsárlói ellenében, járult
még a' nép hangulatát megnyer valóban királyi egyénisége. Méltóságos
tartása, e' mellett személyes szeretetreméltósága 's tái-salgási ügyessége
mindenkit lekötelezett. Midn a' svéd fvárosban elször megjelent, csak
egy itélet volt a' szeretetreméltó, szellemdús ember fell. Ha lóháton ült,
katonái eltt, méltóságos alakja sohasem tévesztette el hatását a' nézkre. Barátságos, nyájas volt, örömest vegyült a' nép közé.
hiánya volt,
hogy az ország nyelvét nem érté 's e' miatt nem jöhetett közel érintkezésbe az alsóbb osztályokkal. Ezeket hát más utón igyekezett megnyerni
bkez volt, nagy öszszegeket adott a' szegényeknek fleg mostoha
években, megezáfolva azon gyanúsítást, hogy pénzével bankári nyerekedést z, 's a' svéd pénzeket saját vagyona nevelésére fordítja. Viselete,
bánásmódja mindenkor nemesnek mutatkozott, a' személyes boszú színét
mindenkor el tudta kerülni. És pedig ez nem csekély fáradságába került,
mert Bernadotte hiú és féltékeny volt személyes elnyei- 's érdemeire,
szeretett bámultatni 's e' mellett igen szenvedélyes vérmérséklettel bírt,
melyly gyakran gátolá
a' nyugodt 's részrehajlatlan megfontolásban.
Crustenstolpe jellemzése után rósz embernek kellene
tartani, ki gyakran éreztette haragját olylyakkal is, kik azt meg nem érdemelték, azonban minden nyilvános politikai vizsgálatoknál hol személye érdekelve
volt, minden felségsértési vagy htlenségi perekben a' legnagyobb eszélyességgel viselte magát 's ritkán használta a' törvények egész szigorát.
Tagadhatlan azonban, hogy a' bírói ítéletekre ilyly esetekben szeretett
befolyást gyakorolni, 's kivánta hogy ezek minél szigorúbbak legyenek,
hogy meg azután kegyelmét annál inkább kitüntethesse. Egyszer mégis
nagy zavarba jött, mert Lindeberg kapitány, kit a' törvényszék halálra
itélt, nem akarta a' király általi megkegyelmezést elfogadni, 's inkább
óhajtott lefejeztetni. Ekkor Bernadotte kénytelen lett általános amnestiát
adni a' politikai vádoltaknak.
Károly János király politikájának jelleme: eszélyesség 's elrelátás.
Mindenkor ki tudta találni a' kell határt, meddig menni szabadott, úgy
a' külföldi nagyhatalmak, mint alattvalói ellenében, 's csak ezáltal volt
képes átevezni a' szirtek közt melylyek kormánya ellenébe szegültek.
Nagy embernek azonban nem mondható, sem erkölcsi sem politikai tekintetben.
Az idzésnek 's eszélyességnek e' politikája természetesen
nem segíthetett sokáig gyökeresen mert az id kivánatai olyly erélyességi fokra emelkedtek a' nép öntudatában, melyly elhatározott cselekvést
kívánt. A' svéd nép democratai hajlamai mindinkább kifejlettek, az ellen-
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ersbödött, s elszántan követelte az alkotmány megváltoztatását,
különösen az L840-iki országgylésen. Károly János most is késett, fontolgatott, 's búzta halasztotta a' dolgot, de napjai már számlálva voltak,
T.
Meghall isi t-iki márez. 8-ikán, több mint 80 éves korában.
líeinburi; (Anhalt) egyike ;i" német duodécz Liliput-státusoknak,
melylyeknek isis eltti kormányzásában a' nagy státusok minden bne
elfordult. Sándor Károly mostani herczeg 1834-ben trónra lépvén, titkos
cabinettanácsot állított lel, melylynek tagjai egyszersmind az országocska
legfbb hivatalnokai voltak. Csak egy sajtó, 's egy szabadalmazott udvari
hirlap lóvén az országban, a' feleló'sségte'en kormánytest undok viszszaélésci,
kegyen ez rendszere, nepotismusa és despotismusa éreztettek bár, de tel nem
fedeztettek. Ezen a' herczeg személyét fedezd, azonban felelsségtelen cabinettanácsnak 14 évi eljárása, bár ha nis dicséretekkel halmoztatott 'a némi
külsdjelekben p.o. a' tartomány szépítésében, rövidebb látású 's könynyen
valódi botrány s
kielégíthet vizsgáló eltt jótékonynak mutatkozott,
nyomor volt Anhalt-Bernburg népére. Megnyilván lS48-al a' szabad

zi'-k
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szólás

's

irás

korlátai

,

s

lerántatván

a'

bnöket fedez

fátyol, kisült

berezegnek bizonyos magas helyzet
státuscsalót feladott, 1832-tl lS48-ig részint fenvitö- részint bolondházban elzárva tartatott, noha ellene sem bntett sem elméjének hibássága
be nem bizonyult; kisült továbbá a' gonosz gazdálkodás, miszerint a'
eabinettanáes 1 t évi kormányzásának ideje alatt a' kis státus kamatozó
adósságterhe 650 ezer tallérral 's az évi kamat 26000 tallérral nevekedett, mihez még a' köthen-bernburgi vasút építésére tett 200,000 tallérnyi
adósság járul. Pedig a'
négysz. mérföldön 50 ezer lakost számláló kis
országnak 480,000 tallérra incnö évi jövedelme jó gazdálkodás mellett,
untig elegend lehete a' közsziikségekre. De p. o. a' csak két személybl
melylyek 1834-ben 61,696
álló herczegi ház udvartartásának költségei
tallérra mentek, 1845-ben már 90 ezer talléron túl emelkedtek. Kisült
végre, hogy a' közigazgatás mind n ágába rendetlenség, vesztegetés,
1S48 ik év martiusa a' bernburgi állapotokba
értetlenség férgei estek.
V nagyherczeg, hallván palotája magasában
is lényeges változást hozott.
a' közelg vihar zúgását, mieltt az békés alattvalóit is erszakosan rázná
fel álmaikból, mart. l-l-iki sajátságos proclamati ójában felszólitá ezeket,
hogy adják el a' felsség utján
s ez által ellegesen átnézve, kérelmeiket 's kivánataikat. A' nép örömmel engedett, de nem azon modorban mint
az udvar óhajtotta, hanem népgyüléseket tartva, "s ezekbl terjesztve el
régi elnyomott panaszainak és sérelmeinek tömegét. Mártius 16-ikán
tartatott az els népgylés, melyly 24 kérést nyilatkoztatott
némi helybeli szükségeken kívül ugyanazon Iéuyeg tartalommal
mint ugyané'
napokban egész Németország, u. m. sajtószabadság, egyesületi, 's kérelmezést jog, alkotmány népképviselet tel "s egy kamrával 's a' t. A' berezeg

többek közt, hogy egy ember,

ki a'

,

,
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mart. 24-ikén felelt, általánosságban, semmit határozottan nera Ígérve,
szép jövendröl szép szólásformákat pengetve. E' leiratot azonban :i'
már egyszer fölébredt 's olyly könynyen ismét el nem altatható nép
morogva fogadta. Márt. 25-ikén zajos népgylés tartatott, melylynek
következtében a' fherczeg határozottan '» egyes pontokba foglalva ígérte
meg a' m'pnek márt. 2S-ikán kivánatai teljesítését. Leti most
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szerint tisztelg küldöttség, kivilágítás
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a'

t.
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remény

volt,

hogy

a'

nép közt minden további öszszeütközés kikerültetik 's békés
szerepet játszottak ezen mozgafejlésnek indul az alkotmányos élet.
lomban Oelze és Heineman kormány-ügyvédek, Zeising professor, Hartung lelkész, Ahlfeld gyapjukeresked,'s a' mozgalom tzhelye Bernburg fvároska és Koswig városka volt. Azonban a' kormány csakhamar elkezdé
elleni
cselszövényeit. A' censura
márt. 21-kén
az alkotmányosság
eltörültetett ugyan, de a' kormányi engedelmezés, cautio 's egyéb fékei a'
sajtószabadságnak megmaradtak. A' Zeising professor által megindított
szabadelmü orgán, a' „Spredhsaal" igen szerényen viselte magát, holott
a' kormánylap féktelenül rágalmazta 's gyanusitotta a' néppárt embereit,
's a' reactio zászlóját nyíltan kitzvén, míg élénken rajzolá a' múlt állapot
csöndes boldogságát, a' népképviselettl, mint költséges, fáradságos és
sikereden intézettl, el igyekezett idegeníteni a' nép kedélyét. A' választásokra minél nagyobb befolyás gyakoroltatott, 's a' frankfurti bír. gylésre
minthogy ennek
is a' kormány embere Zacharia
küldetett követül
választása nem a' népre egyenesen hanem annak már kormányi befolyás
alá vetett képviselire bizatott. A' cabinettanács folyvást viselte alkotmányellenes hivatalát, 's reactionalis irányát kimutatta mind abban, a'
mit tett, mind fleg abban, a' mit elmulasztott. Különösen hátráltatta a'
mártiusi Ígéretek három legfbbikének teljesítését, t. i. felels ministerium
kinevezését, alkotmányterv közzé tételét 's a' népképviselknek ezzel
öszszefügg egybehivását, végre a' folyton áthathatlau homályban tartott
pénzügyi állapotnak nyilvánra hozatalát. Végre midn a' polgárság
neheztelése már igen hangossá lett a' fölött hogy Anhalt-Bernburg a'
legutolsó 's már csak egyetlen német státus, melylynek felels kormánya

kormány

's

F

:

,

,

nincs
máj. 3-ikán jelent meg a' berezegi rendelet, miszerint a' cabinettanács maga lépett egy alkotni, felels ministerium helyzetébe a' jöv
képviselház ellenében. A' képviselház pedig, melyly már meg volt
választva, 's néhányszor öszszc is ült, de az alkotmányterv elkészüléséig
haza küldetett, a' határid többször ismételt elhalasztása után, végre július
31 -kére hivatott öszsze. De semmi sem okozott olyly rósz vért, mint a
,

?

pénzügyi állapot felett makacsul tartogatott fátyol. Hetek és havak teltek
folyton nevekedett. A' ,,Spreehsaal" ha,a szeré's a' nép nyugtalansága
nyen, de bátran felszólalt, névszerint Bieler fiatal polgár; Braun kamaraelnök 's kormánytanácsi tag nagyuriasan utasította viszsza a' szerény
megtámadást. E' miatt a' szabadelmü polgárok fáklyás-zenét csináltak a'
Sprechsaal szerkesztjének; a' kormánypártiak 's ezek által bérbe fogadott
proletárok pedig hasonló tisztelgést tettek Brannniúf'a egyúttal öszszetörték Bieler ablakait, 's nagyobb kicsapongásoktól is csak a' polgárok fegyverre kapása által rettentettek viszsza. A' kormány gondosan táplálta
a' polgárok közt, fleg a' nemzetrségben, 's a' „politikai clubban" csírázó
,

egyenetlenségeket. Ez utóbbi, július folytán feloszlott, 's a' conservativek külön clubbot állítottak „alkotmányos polgáregylet" czim alatt,
melylynek a' szabadelmek ,,a' népjogok egyesületét" tették ellenébe.
A' nép tömege azonban mindinkább elidegenedett a' fejedelmét környez
kormánytól 's az Anhalt-Dessauvali közös gylésben , alkotmányban,
alaptörvénvben 's jogokbnni egyesülés eszméje, nulylvct Mcy ülnök
,
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terjedni.

Az országgylés 31-kén öszszegyülvén, Mey azonnal ellépett indítványával az anhalti herczegségek említett értelenibeni egyesülése iránt, fentartva azonban világosan hogy Anhalt-Bernburg álladalmi teljes önállósága megmaradjon, 'a kormánya, pénzügye közigazgatása elkülönzött
legyen. A' ministeri párt dühösen szegült az indítvány ellen, a' berezeg
elleni htlenséget 's felségsértési látott abban, mégis 13 szavazat 11 ellen
választmány kiküldését rendelé el az indítvány megfontolására. A' bernbnrgi reaetio azon sajátsággal birt, hogy a' pórnéppel szokott szövetkezni
a középrend polgárság józan szabadelmüsége ellen. A' karzatokkal
rendelkezett, mindazáltal benn a' gylésben megbukván, azqn kivül kezdé
el cselszövényeit. A' nép eltt hazafiatlan 's anyagi érdekeit veszélyeztet
színekben mutattatott fel a' dessiuvali egyesülés eszméje, 's a' legközelebb
tartott népgylésben Mey indítványa ellen petitió jött létre, st Mey felakasztásáról is volt szó, 's az indítványt pártoló képviselk és azok pártjához tartozó polgárok goromba megtámadásokkal illettettek. Ez okból Mey
az öszszes ellenzékkel egyet értve, jobbnak látá indítványát, ilyly körülmények közt, viszszavenni, a' köz nyugalom 's az alkotmányozási
nyugodt tovább folytathatása érdekében. Ezen, és a' még más alkalmakkal
is bebizonyított engedékenysége azomban mit sem használt a' baloldalnak,
melylynek jelesb tagjai Meyti kivl a' megfontoló, tudományos Zeising,
és az elmés, éles, taglaló tehetség Gloss. A' conservativ udvari pártnak
pedig legeszesb tagjai voltak Oehe és Hagemann.
Maga az alkotmányozás munkája a' pártoknak meglehets egyetértésével 's elég gyorsan folytattatok. A' pártok élesebb vitái inkább csak egyes
kérvények 's interpellátiók körül forogtak. Az alkotmányterv vizsgálatának folytán megállapítatott az egyenes választás, egy kamrarendszer (a'
mi ilyly kis státusban igen természetes), st a' census iránt indítvány sem
történt, a' szabadelm féltl elvbl, a' kormánypárt részérl pedig azért,
mert a' proletár néposztályokra szokván támaszkodni az értelmes közép
osztály ellenében, a' választásokban is ezek által reményit gyzni. A' hol
öszszeütközés vagy ellenkez vélemény volt jobb és baltél közt, mindenütt
a' bal gyzött, így az iskola-kérdésben, melylyre nézve a' balfél véleménye
az volt, hogy népies álladaloinban az iskolának teljesen a' népben kell
gyökerezni, 's az állad, kormányé csak a" legfbb felügyelés így az adókérdésben, melyly egészen a' balfél értelmében, t. i. a' progressiv jövedelmi adózás elvei szerint döntetett el; így továbbá a' reto kérdésében 's a't.
A' jobb oldal általában minden kísérleténél, melyly által a' kormány
jogait tcrjcszteni's a népképviseletéit megszoritni vagy csalékonyokká tenni
akarta, csak 5— (i szavazatig bírt emelkedni 21 közöl. A' baloldal ilyly
szilárd többségének oka egy részrl abban feküdt, mert mérsékleti józan
respnbhcaí
politikát követett, melyly minden túlzó, s communismusi
8 a't. szagú követeléstl óvakodott, más részrl pedig abban, inert a' jobb
,

,

1

m

;

—

1

,

oldal ez

id

szerint

nem mert még

a'

néppárttól egészen elválni

's

kiválta-

hogy alkotmányt csak papíron, csak látszólag akar. — A' gylés
csöndes menete azonban mindinkább megzavarodott a' ininisterinm halopénzügyi
gató rends/.ere által, melyly az interpellátiókra nem felelt, 'a
ni,

>\'
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választmány sokszor ismételt felszólítására sem terjesztette ez elébe &
pénzügy állapotát illet eredeti okleveleket miért a' választmány által
Törésre azonban csak oct. 13-ikán jött a' dolog a'
nyíltan vádoltatott.
közt, a' ház illetségének már többször vitaministerium
és
képviselház
tott kérdésében. A' ministerinm tagadta a'jelen képviselház jogát egyébbe is avatkozni, mint az alkotmányozás munkájába, a' ház pedig már
,,a'
sept. 13-ikán elfogadta a' Mey -Zeis ingféle indítványt, miszerint
gylés, az alkotmány megvitatásán kívül, az alkotmány -oklevél megersítéséig, minden egyébbre is jogosítva van, mire a' kormány által elterjesztett alkotmányterv szerint a' jöv gylések jogosítva lesznek." A'
ministerium, ezen határozatot illetleg, többszöri sürgetés után is szokása szerint húzta halasztotta a' világos nyilatkozatot mignem a' ház
béketrése oct. 13-ikán kimerült, a' ministerium kíméletlenül lepiszkoltaelhatott, a' gylés permanentiája, és ministerium-nélküli tovább tartása
tároztatott, országgy. bizottmány neveztetett ki, a' néphez felszólítás
,

—

,

,

nemzetrség 's katonaság fnökeitl írott ígéret vétetett,
A' ministerium a' herczeghogy a' képv. ház ellen semmit sem tesznek.—
hez szaladt Ballenstedtbe, a' gylés pedig ugyanoda választmányt küldött,
melyly kijelentse, hogy a' ministeriumban 's a' herczeget környez 's t a'
néptl elválasztó udvari személyzetben változtatást lát szükségesnek, 's
kérje egyszersmind a' herczeget az említett illetségi határozat megersíintéztetett, a'

tésére. A' herczeg engedett; Kersten ministerelnök új ministerium alkotásával bízatott meg 's az ellenzék ftagját , Meyt vette maga mellé. A'

bizalom helyreállottnak látszott, az alkotmányzás müve oct. 31-eig
bevégeztetett. A' ministerium kijelenté, hogy azzal együtt akar élni vagy
hogy a' herczeg 's herczegn
bukni. Azonban egyszerre hire érkezett
elhagyták Ballenste'dtet 's a' tartományt, és eltávoztak, camarillájuktól
kisértetve, Quedlinburgba. Az alkotmányterv utánok küldetett, de a' herczeg kijelenté, hogy azt bvebben akarja megfontolni, egyszersmind a' vele
utazott Krosigk titkos tanácsost bizá meg új ministerium alakítására, 's
fherczeget) ismételve megkéré egy
a' birodalmi kormányzót (János
A' gylés, noha Krosigk iránt
bírod, biztosnak Bernburgba küldésére.

béke

's

,

,

—

#

bizalmat nem érezhetett, szokott mérséklete szerint elismerte a' koronának
minister-kinevezési jogát, de szinte elküldé Piper tanárt Frankfurtba,
birodalmi biztos küldése végett. És csakugyan elküldetett Ammon bír.
biztos, ki a' herczeget viszszatérité ugyan Ballenstedtbe, a* gyléssel
azonban semmi nyilt és hivatalos közlekedésbe nem lépett, 's csupán
egyoldalú értesitések szerint járt el. E' miatt a' gylés panaszt emelt
ellene Frankfurtban, de sikeretlenül, mi által csak neveié Ammon elfogultságát. Azonban zárt, bizalmas tanácskozmányban csakugyan értekezett
Ez alkalommal újra megpendítetett a' dessauvali
a' képviselkkel.
egyesülés eszméje, melyly mellett moet már a' herczeg eljárását megsokérelmezni
kallt, 's a' képviseliveli méltatlan bánásért boszankodó nép is
egy ellen
szóval
29-ikén,
18
's nov.
's hangosan nyilatkozni kezdett,
elhatározta a' gylés a' frankfurti birodalmi középp. hatalomhoz azon
kéréssel járulni, hogy„a' fenforgó politikai 's a' herczegi családban kifejlett
sajátságos viszonyok miatt a' dessaui herczeg vegye át az öszszes anhalti

herczegségek regensségét, Bernburg önállóságának fentartása mellett, ki
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TsJtse

meg

alkotmányt, nevezzen ki annak biztosítására
léptessen életbe esküdtszékeket és tÖFvénysz.
nyilvánosságot." A' berezegi párt ebben felségsértést látott; a' bírod.
biztos azonban szinte csak a' Dessanbozi csatlakozásban látta a'bernburgi
azonnal

i

az

népszer ministeriumot

'a

zavarok kiegyenlítésének tehetségét, de az általa gylölt Országgyléstl
külön
diplomatikai nton gondolta azt végrehajtani.
Schmerliny a'
birodalmi igazságügvminister dec. 12-érl kelt iratában helyeselte az
anhalti herczegségek öszszeolvadását, de teljesen, 's a' bernbnrgi önállóság feutartása nélkül óhajtotta annak létesülését, mintán a' kis Bernburg,
ezer lakosával, úgysem képes magát kellleg fentartani.
E' közben, 1848 vége felé, a' szomszéd nagy német álladalmakban, különösen Poroszországban, gyzvén a' reactio s feloszlattatván a' brandenburgi porosz országgylés, elre látható volt, hogy a' kis Bernburgot
hasonló sors fogja érni. A' képviselház, sejtve e' sorsot, már dec. 7-ikén
elleges óvást tett e' törvénytapodó lépés ellen, melyly dec. 14-ikén,
Krosigk minister ellenjegyzése mellett
csakugyan bekövetkezett. A'
berezeg neki tetsz alkotmányt octroyrozott, 's új rendes országgylés
öszszehivását Ígérvén, a' gylölt szabadelm alkotmányozó gylést feloszlatta. A' szomszéd kastélyban katonaság volt consignálva
történetesen
ugyanekkor ment egy csapat porosz katonaság is Bernburgon keresztül. A'
követek, hivatkozva korábbi óvástételükre, csendesen szétoszlottak 's a'
házba nyomuló katonák azoknak már csak üres helyét találták.
E' törvénytelen 's erszakos lépés nyilt felkelés volt egyszersmind
a' frankfurti középponti hatalom ellen is, melylyet a' berezeg maga kért
közbenjáróul a' közte 's népe közt kiütött egyenetlenségre nézve. E' miatt
ismételve ers jegyzékek is küldettek Bernburgba Frankfurtból, melylvek
a' ministeriumot igen megriasztották. A' néppárt pedig nagy munkásságot
fejtett ki, 's mohon fogta fel a' bírod, igazságügvminister által kimondott
Dessauvali teljes egyesülés eszméjét, és küldöttséget is bocsátott Frankfurtba az ellenkez törekvések meghiúsítására. Ezzel legalább azt nyerte
hogy az egyesítési munka diplomatikai utón folvtattatott, 's a' dessaui
és bernburgi ministeriumok közt az alkudozás valóban meg is kezdetett.
Késbben a' középponti német hatalom ájultságán természetesen ezen
ügy is, mint anynyi sok más, hajótörést szenvedett.
Az octroyirozott bernburgi alkotmány szerint 00 nap alatt országgylés lévén öszszehivandó, az öszszejövetel határideje febr. 18-ára csakugyan kitüzetett. A' nép kegyében álló, tevékeny szabadelnni párt, az
ellenpárt ers mködése 's eszközei daczára, 17 követet küldött, holott a'
ministeri párt csak 7-et tudott nagy nehezen keresztülvinni. Legtöbb
hatással voltak a' népre Bieler és Calm polgárok.
Történt azonban,
hogy Schierstedt választása Ballenstedtben a' kormány által önkényesen
's törvénytelenül megsemmisíttetvén, midn ('uhu polgár ezen eljárás ellen

—

,

,

O

,

;

,

—

egy népgylésben

kikelt, a'

kormány

rendeletére elfogatott

's

Bernburgba

börtönbe vettetett. Még a' képviselk 's jobb
polgárok kezesség melletti szabadon bocsátásán munkálkodtak, s
ftörvényszék már meg is engedte: a' nép feltörte a' börtönt, 's vállain
hordozta kedvenczét, ki azonban azonnal átadta magái a' törvényszék"
nek. Ezalatt katonaság nyomult a" városba. A' fegyvertelen nép

márt.

l(i-ikán szenynyes

(

-

-

,

Bemhard.

Berneck.
futott

«>*>*

—

roszat
18 egyén azonban, többnyire családapa, semmi
agyonlövetett
téren maradt, 's részint leszúratott, részint
de
fellázadtak, 's egy kis torlasz is emeltetett

mintegy 16

-.

sem

sejtve

a'

V kedélyek e' miatt
inkább csak utczai cratovább nem ment a' dolog, 's egész rendetlenség
ostromállapotba tette Bernburgot
vall szinét viselé. A' ministerinm mégis
hívott
bé, kik 5 hónapig ott tanyáztak.
katonát
's vidékét, 'b 1000 porosz
szigorú rendrségi 's törvénykövetkeztében
kicsapongás
V márt 16-iki
1849. év végén sem volt eredszéki vizsgálat rendeltetett, mclvlynek még
kikre hasonló sors vart,
képviselk,
Bieler
és
Gloss
mén ve- sokan elfogattak.
A' frankfurü központi
közöl.
körmei
zsarnokság
kisszer
a'
kimenekültek
kivid a méltatszavakon
szép
hatalom már ekkor semmit sem tehetett,
rcszrehajlolag
igaz
Bassermann
melylyrl
panasztétel,
lan vérontás miatti
utasíttatott. A bernburgi korministeriumhoz
a'
közömbösen
referált,
elpártolni
mány sietett a' középponti hatalomtól 's annak alkotmányától
,

;

minden befolyását
3 királytervhez csatlakozni, miáltal amannak
a' mi szemének
képviselházzal,
lerázta magától. Azóta tesz és tétet a'

's

a*'

szálának tetszik.

—

T.

,

Berneck (Károlv Gusztáv) mint német

,

Bénul von Gusech név alatt
nevekedett
alsó Luzátziában

iro

1803-ban Kirchheimban
azután történet
Dresdában. 1820-ban tiszt lett a' porosz lovasságnál,
Byron verseinek
s
Dante
tanitó a' katonanöveldében. Munkái novellák,
történeti
(1842.)
vonlandshut
Érbe
Das
fordítása, Die Stedinger
.)
(1842.
zsebkönyv
Vielliebchen
költemény;
drámai
igények Jakohaea
—h.
regényíró,
képzelet
Szerencsés elbeszél, eszmedús gazdag
óta).
szász-meiningeni uraik, hercz. szül. dec. 17~en

ismeretes. Szül.

,

;

:

{\m

-

\

;

BernhardíErich,

,

Tl-ik)

meg mind fiára mind
1800. Atyja, a' derék György herczeg korán halt
Bemhard, alig 4 eves
fia
egyetlen
országára nézve dec. 24-én 1803-ban,'s
született Hohenlohe
Eleonóra
honim
anyjának,
korában követé a' thrónon
(ki meghalt aprilho 30-kan
alatt,
gyámsága
herczegnnek
Langenburgi
további kikepeztetese a
1834.) Els nevelje volt Mosengeil Fridrik;
's különböz utazások
folytattatott,
egyetemekben
jénai és heidelbergi
17.1821. onaliolag
december
által végeztetett be. Azon pillanattól, midn
's minden figyelmet
mködött
javán
országa
a' kormányra lépett, egyedül
Mart. 23. 1825. egybekelt Mariával,
a' kormányzási viszonyokra fordította.
második leányával. Mmgyárt ural//. Vilmos haszsziai választó fejedelem
szükségét azért is mar nov.
reformok
czélszerü
kodása kezdetén átlátta a'
's sept. 4. 1824. az ország
25 1823. az országos fhivatalok uj organisatióját,
Midn a' ^szgothai ag
lépteté.
életbe
'b rendi alkotmány alaptörvényét
es baaltelü, tamHildburghausen
herczegséghez
a'meiningeni
kihalása által
csatoltatott 1826., szükségessé vált
buri? grófság 's Kraniclüeld uradalom is
ezen különböz részekben egyseget
melyly
olyíy uj alkStmány behozatala,
státustanácsnok hraft hasznassaui
Ibell
alkotmánv
Ezen
idézzen el.
státusjogtudos által dolgozsziai ministeri tanácsnok 's Schmid ismeretes
részt von, s aug. Jd-an
csekély
nem
is
herczeg
tatott ki, miben maga a'
tagból állanak, 8-an
1829. lépett életbe. Az ország rendéi e' szerint 24
s ugyananrendbl
polgári
a'
8-an
a' nemesi jószágok birtokosaiból,
e kis országmelylyek
változtatások,
jótékony
A'
parasztokból.
nyian a
különösen feltnnek Meiningenben, melyly szék;

,

ban mindenütt láthatók,

,
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város és környéke most sokkal kellemesebb alakot öltött
magává mint
azeltt. B.herczeg, mint ember, példányképei) áll alattvalói
eltt, nemes
érzés, erkölcsileg tiszta, szelid, gyöngéd, e' mellett egyszer
szeretetre
méltó egyénisége ugy köz, mint magány- és családi életében
általánosan
tiszteltetik. Egyetlen fia György, ki sz. apr.
2-án 1826., a' légkor- és
czélszerubb nevelésben részesült, Testvére Adelheid
1837. óta IV. Vilmos
angol király özvegye; Ida buga Bernhartl szászweimari hg. neje.
fi.

—

Bernhard (Károly)

szász-weimar-eisenachi hg., született május 30-án
L792, Karoly Fridrik uralkodó fóherczeg testvére, ismeretes
hadi pályájáról, mostani állasáról, mint németalföldi tábornok,
utazásai 's tudományos munkáiról olyly férfiú, kiben, a' mi igen ritkán szokott
olyly nao-y
mertekben megtörténni, a' vér nemessége sziv nemességével
párosul. Már
1806-ban még csak 15 éves korában, Jena mellett harezolt
Eohenlohe hg
táborában. 1807-ben szász kapitány lett a' gránátos rezredben.
1809-ben
öruagy, 's mint ilylyen csatázott Bernadott e alatt Wagramnál.
Az 1812
13-iki hadjáratokban nem vett részt; 1814-ben
mint szász ezredes
harezolt a' francziák ellen Hollandiában. 1815-ben
egészen hollandi szolgalatba állott, 's a' Waterlooi ütközetben
mint dandártnök volt jelen.
Azóta altábornagygyá léptetett el, 1819-tl a' belga forradalom
kiütéséig, mint keleti Flandria tartományi kormányzója,
Gentben lakott. 1830.
;

—

,

palotáját kiraboltatni látta, 's
werpbe viszszavonulni. 1831.

er által kényszeritetett Antpolgári s katonai kormány élére állíttatott Luxemburgb&n. Utazásai között , melylyeket
békés idkben tett,
legismeretesebb az, melylyet az éjszak-amerikai egyesült
statusokba tn
a'

túlnyomó

a'

182o- es 26-ban. 's melyly „Reise Sr. Hoheit des Herzogs Bernhard
von
Sachsen-Weimar durch Nord- Amerika" (Weimar 1828-ban 2 köt.) czimü
munkában van leírva, melyly Philadelphiában angol, Dortrechtben holland
nyelvre is fordíttatott. Igen becses munkája „Précis de la
campaqne de
Java en 1811." (Haaga 1834) abroszokkal és térképekkel, melyly
szinte
hollandi nyelvre fordíttatott. Mindenütt, hol csak megjelent,
tiszteletben részesült, melylyet munkás és érdemdús

a'

le^nacryobb

élete által vívott

ki magának, nevezetesen 1838-iki utazása közben
is, melyly
Pétervár,
Odessa, Stambul, Smyrna, 's Olaszhonba vezeté.
B.
Bernhardy (Gottfried), rendes tanára a' régi irodalomnak Halléban.
^
Szül. 1800-ban Neumarkban, Landsberg mellett. Els fontosabb
munkája
„Eratosthenica-. 1828-ban hozzá kezdett a' „Geogra/du
graeci minorcs"
kiadásához. 1829-ben kiadta a'„ Wissenschaftliche
Syntaxe der griechifP'-ache-t. E' munkájában, B. egészen uj ösvényt tört. Megoldotta
•f**"
a föladást: a görög syntaxist egészben és egyesekben mint
eleven, *s tisztán rendezett organismust fogni föl, annak
egyesrészeit eredeti alakjukra
vezetni viszsza, további fejldésüket idkön
és irmódnemeken keresztül

—

t

történetileg eladni 's aestetikai és grammatikai
becsök szerint, elítélet
nelkul ítélni meg. Hasonló mély irányzat mutatkozik
késbbi irataiban
is, miket Halléban adott ki, h,»l
1829-ben a' kedveli Reisig halála után

tanár Ion. Itt „GrundrtSS der rómischm Li/rraftn(llalle L830),
Crund*ur Encyclopaedie der Philologit" (Hall.' L832), és „Grundrisa der
grtechiichen Literatur" (1. rész llalle,
1836) munkáit egymásután kü
vetkeztette, melylyek egyenkinl tanúsítják,
miképen B. távol van attól.

hmen

,
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hogy egyoldalulag csak egy irányára vesse magát a' philologiának st inkább azt egész tudományos terjedelmében fogja föl. Lényeges hézagot
igyekezett pótolni Snidas kiadásával 's még nagyobb érdemet szerzett
magának a' „Bibliotheca scriptorum latinorum" szerkesztésével, kiknek
feldolgozására, éretten megfontolt terv szerint, nagyszámú jeles nyelvtudóst egyesitett. Ebben is alakra és tartalomra nézve legtöbb és legjobb
B.-tól van még ott is, hol nem akarta a' müvet magáé gyanánt kijelölni.
,

,

Foglalkodásának ujabb tárgya volt a' „Scriptores históriáé augustae ;"
Cicero: ,,De na túra Deorum," 's Horátz ódái. Irataiban merész elfogultlansággal lép tárgyainak ellenébe; éles pillanattal lát rajtok keresztül, nem
riadva viszsza semmi nehézségtl, semmi ünnepelt névtl. Fölfogásainak
bár a' közönségestl eltér sajátsága, mégsem viseli magán a' keresett
eredetiség bélyegét; természetes az és elfogulatlan bizonyosan eltalálja
's ösztönt ad további észlelésre. Hasonló B.-nak sokigazi szempontját
nem gondolva a' szokásos phraseoloszor megrovott eladási modora is
giára és csinra eltte az élesen találó csips megjelölés a' fdolog e' czélból a' nyelvet épp olyly bátran mint szellemdúsan kezeli eredeti képek, uj
szó- és fogalom kapcsolások valamelyly leirás különféle vonásainak a' legszkebb keretbe (Rahme) szorítása az által, hogy tömött és a' tartalomtól
néha túlterhelt rövidséget használ, irmódjának sajátságos szinezetet kölcsönöznek melyly bens mélységénél fogva is, nem éppen kényelmes ol;

,

,

;

,

;

,

,

vasót igényel.

—

Cs. F.

Bcrnoulli (Kristóf), szül. Baselban, 1782-ben azon hires tudós családból melyly Baselnek egyik dicssége. Fia Dánielnek, ki szinte Baselben természettan professora volt. Már els fiatalságában tudományos pályára neveltetett. Ifjú korában azonban hivatalviselést kellé kezdenie. De
mint hivatalnok is, leczkéket hallgatott; st 1801-ben a' göttingeni egyetembe ment tanulni, hol csaknem kizárólag a' természettudományoknak
szentelte fáradságát. Már 1802-ben kiadta munkáját „Uiber das Leuchten
des Meeres \(Q'ótüngen), 1804-ben pedig „Physische Antropologie" jelent
meg tle. Halléban a' paedagogiumba rendes tanárul alkalmaztatott. Tanszékétl azonban, miután utóbb emiitett munkájának kiadása által némi
eszközökhöz jutott két év múlva elvált 's ment Berlinbe és Parisba. Itt
leginkább Cuviert hallgatta. 1806-ban szül városába tért viszsza és ott
magán tanintézetet alapitott, melylynek kitünleg realisticus irányt adott.
Intézete azonban a' köz tanintézetekkel
nem versenyezhetvén azt föloszlatni kényszerült. Már 1807-ben adta ki munkáját: „Leitfadenfiir Physik
und Mineralogie" továbbá mineralogiai zsebkönyvét. Ezért a' báseli egyetemben a' természetleirat rendes oktatójává neveztetett. Mivel azonban e'
tudomány fejlesztését nem tzte ki feladatai közé azért inkább az id által igénylettebb 's iparos környületeinek megfelelbb munkákhoz fordult.
Az ípardús Elsassnak közelsége és hajlama is az okszer technológia Írójává tettékt. 1824-ben: irta „Anfangsgründe der Danipfmaschinlehre"
1825-ben: „Betraehtungen über die Buumwollenfabrication" ; 1829-ben:
„Rationelle Darstellung der gesammten mechanisehen Bauinwollenspinnerey." Még 1822-ben irt „Uiber den nachlheiligen Einflusz der Zunftverfassung auf die Industrie." Ez irata miatt sok oldalról megtámadtatott,
mibl alkalmat vett a' közgazdászatot (Nationalökonomie) különösebben
,

í

,

,

,

,

:
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Ber IV.

tanulmányává tenni,
ilvlv

utón terjeszteni

's

e'

ebbl késbben

leczkéket is adott, Nem •Jegelve,
téren új nézeteket, társaságot alakított a' köz-

ügyek tárgyalására

's ennek orgánumául megindította a? „Biirgerblatt"ot,
melyly 6 évig folyt Evvel egy idben 1828— 30-ban szerkesztetett általa
a' „Schweit&risches Archivfilr Statistik und Nationalökonomie" 5. kötete.
Ugyanekkor egyik legtevékenyebb tagja 's Baselban elnöke volt a' sveiczi
közhasznú társaságnak. Az lX.'51-ki változások azonban fölhagyatták vele

mindezen munkásságot. Hamar belátta, hogy politikai nézetéi kortársai
eltt nagyon mérsékeltek; ezért teljesen a' technológia terére szorítkozott
viszaza. Több röpiraton fölül, megjelent tle 1833— 34-ben a' „Handbucli
der Technologie" (2 köt.); 1833-ban „Hcmdbuch der Dampfmaschinenlehre." (Stuttgart); 1834-ben: „Handbuvk der industrieUen Pityuik. Mediáink und Bydraulik" (2 köt.); 1836-ban: Geseliie/ite der britlisehe»
Baumwollfabrication" Baine után; 's „Vademeatm des Meelianikers"
(Stuttgart); 1840-ben „Handbuch der Populationislik" (Ulm).— B. mind
e' munkák által
a' legjelesebb technológiai 's
közgazdászat! irók közé
sorozta magát, ketts czélja levén, egyik, hogy a' mtannal megismertesse
a' nagy közönséget; másik, hogy az iparosokat a' szükséges segédtudo-

—

mányokba beavassa.
Cs, F.
Berry (Károly Ferdinánd hg.) X. Károly király, és savovai Mária Teréziának második fia, sz. jan. 24. 1778.— 1798 óta az elzött *s országról
országra bujdosó Bourbonok szomorú sorsában osztozott,'s ezeknek elbbi
szerencséjét viszszaállitani, tüzes 's tevékeny lelke folytonosan mködött.

O

különösen alkalmatos

is volt erre
mivel szilárdabb lelki tulajdonai
egyéniséggel is bírt. De csak a' szövetségesek
gyzelme után sikerült l8Í4-ben hazájába övéivel együtt viszszatérni,
hol barátságos és szelid magaviselete által házának minél több barátot
igyekezett szerezni. Midn azonban a' Bourbonok viszszahelveztetésének
müve, Napóleonnak Elbáboli kitörése által (aprilben, 1815) félbenszakasztatott, a' szeretetreméltó hgnek nem sikerült, a' parancsnoksága alatti
seregeta' Napoleonhozi átszökéstl viszszatartóztatni; azonban a' belle

mellett szelid

—

's

,

hóditó

alliancei csata

1815-ben

a'

Frank-

királyi családot újra viszszavezette

honba. 181Ö. Curolina Ferdinanda Luiza siciliai herczegnt vette nül;
de boldog házasságában csak 1820-iki fcbruárhó 13-kaig élhetett midn
Louvel tanaticus bonapartista a' dalszinházbóli kijövetele alkalmával
halálos szúrást tett rajta, melylynek következtében más nap reggel meghalt. Halála egész Frankhont mozgásba hozá, 's jóllehet Lourel tette semmi nagyobb öszszeesküvési tervvel nem vala kapcsolatban, a' pártok mégis
ismét mozgani kezdenek, mert kölcsönös vádak keletkeztek, 's kivételes
törvények léptek életbe.
A' berezeg, Karolina, Ferdinanda Louiza nejétl, a' hires Hemj hgnötl
(sz. 17D8) csak egy leányt, Louize Teréz artoisi herczegnt, hagyott hátra (sz. 1819.) Az özvegy azonban, a' Bourbonház khoondhatlan örömére,
sept. 2\)-én 1820. herczeget szült, kinek neve
Henrik, bordeau.ei hg, kiegészített e/.ime: Henri Charles Ferdinánd Pieudnnne d' ArtOÍS, l'etif-f'ils
iie
Francé. Midn a' júliusi forradalom az orleansi liget a' trónra
em-le, B. Iign g\ érmekéivel A. Károly királyi követte Holyroodbu.
Azonban Francziaország déli részében 's »' kendéében V, Henrik
,

,

—

!

-
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volt
nagy párt dolgozott melylynek nézete szerint
Frankhon törvényes királya. Hogy ezen párttal, az úgynevezett Hen-

érdekében

hgn

1831. Olaszhonriquinqinstákkiá, közelebbi érintkezésbe jöhessen JB.
ba ment, hol az emlitett párthoz tartozók nagy számmal sereglének öszve, 's tervet koholtak Francziaország földére kiszállani és V. Henrik zászközel Marseillehez, Carlo
laját fölemelni. 1832. april. 30-ikán Ciotatban
Alberto gennai hajó jelent meg szard lobogóval melyly az öszszesküdtemelyly azonban elnyomatott.
ket hozá, 's Marseill eher\ lázadás tört ki
Carlo Alberto hajó elfogatok de a' merész és kalandos hajlamú herczeg,

,

,

n már partra

szaladt, hol

,

szállt,

's

Bon r in ont herczeggel Bordeauxba

mindent elkövetett

a' júliusi

dynastia ellen

és a'

's

fia

Vendéebe

érdekében.

A' lelkes és bájló herczegnnek csakugyan sikerült is polgári háború
fáklyáját gyújtani meg
melyly néhány lióig tartott, \s melyly csak azért
nem lett véresebb, minthogy mindkét részrl kevés fegyveres er állott
ki, 's a' fr. kormány nem akart szigorú lenni, reniénylvén, hogy az id a'
kedélyeket úgyiskibékiti'sa'lázongáslecsillapúl, mihelyt annak bujtogatója
elzáratik. De ez sokáig nem sikerült. Az érdekes regényhsn mindenütt és
,

sehol se volt,

tözetében
lelkesíteni

;

,

majd egy pórn, majd egy pásztor-n, majd egy polgárn álölkalandkedvel 's lovagias kedélyeket fel tudta ügye iránt
's midn megismerték, már csak hlt helye volt. Hsilcg tört

a'

minden nehézséget, szenvedést, nélkülözést,

a' családokkal imádkozott, a'
harezosok soraiban lelkesít beszédeket tartott 's olyly erélyességgel 's
kitüréssel vitte munkáját, melylyre csak ers és egyszersmind fanatizált
lelkek képesek. Vállalata valóban megérdemlé, hogy szebben végzdjék,
mint alacsony árulás által
de a' kormány, egyébkint nem boldogulván,
,

;

—

hsn

elfogására, miáltal tisztelinek csak alkalmat
adott ennek még nagyobb magasztalására. Eszközül szolgált maga a' herczegn titoknoka Deutz nev keresztelt zsidó, kit maga XVI. Gergely
pápa ajánlott hozzá, minthogy 1828-ban kath. hitre tért át. Ez felfedezte
a' herczegn lappangó helyét Nantesban, nov. 6-ikán, hol, Duguigny kisaszszony házában, Menars gróffal, lovászmesterével, Guibourg ügyvédével,
kisaszszonynyal tartózkodott.
A' ház körül's komornájával, Kersabic
vétetett, a' herczegn emiitett társaival együtt egy a' kandalló mögé rejtett 's vaslappal fedezett szk lyukba bújt de miután a' kandallóba tüz
gyújtatott, fuladástól fenyegetve, végre elárulta magát. Most, mint státusfogoly, Blaye várba vitetett
Bordeauxtól 7 órányira, hol vele rangjához
's neméhez ill figyelemmel bántak, bár igen gondosan rizték. A' fr. kormány nagy zavarban volt, mit tegyen ezen érdekes regényhsnével, 's a'
kamrák elébe akarta terjeszteni a' kérdést midn egy felfedezés más , és
elég nevetséges fordulatot adott a' dolognak. A' herczegnn t. i. terhesség jelei kezdtek mutatkozni, miket
sokáig titkolt; végre azonban ki
vallotta hogy valóban terhes 's hogy Lucchesi Palli gróffal titkos házasságban élt. 1833. május 10-ikén leánya született. Ez által megváltozott
Berry herczegn elvesztette politikai fontosságát ; a'
a' dolgok állása
feláldozó anya 's érdekes
Jun.
elvesztette szentsége nymbusát.
8-ikán, felgyógyulása után, szabadon bocsáttatott, 's Palermóba vitetett,
ez utat választá

a'

,

—

,

,

,

,

;

n

—

onnét Rómába 's Németországba ment. Leobenben öszszejött X. Károly
lyal, de ez hidegen fogadá 's nem nyerhetett engedelmet, hogy Prágában

Berryer.

540

Bombán családdal együtt lakjék. Azonban csakugyan eljött Bécsbe 's
Prágába, kibékült az angoulemei herezegnvcl 's 1834-ben Brandis cs.
kastélyban lakott Csehországban. Azóta részint az ausztr. birodalomban,
részint férjével Olaszország különféle városaiban, többnyire Velenczében,
B. T.
a' nagy csatorna egyik szép palotájában, élt.
Berryer (Péter, Antal) ügyvéd, a' f'r. képviselház' tagja, legkitnbb
parlamenti szónok, született 1790, Parisban, atyja nagy tehetség jogász
volt
's leginkább Ney tábornagy
vádperében t'intette ki magát, kit a'
pairek' kamrájában Dupin-no], az eltt már alsóházi elnökkel, együt védelmezett B. atyja mellett állott, 's barreaubani els télléptével 1812. nem
mindennapi ügyvédi szónok-tehetséget fejtett ki. Fényes tehetségei azonban 's határozott legitimistái elvei, felsbb körökben, figyelem nélkül
maradtak, ugy hogy isolálva, talán épen elhanyagolva is maradt, daczára a' bourbonokhozi nyilvános ragaszkodásának. Politikai vonzalma a'
a'

,

—

,

,

tle a' kedélyeket ugy hogy
kétségbe vonták. A' népbl származván, nem
juthatott állodalmi szolgálatba eleinte. Geniejét, a' nemesség' eljogainak
's az aristocratai kormány' ezen rendszerének nevetséges követelései és
rendszabályai, csak emelték. B. minden akadályt ugy tekintett mint fejldési és magasabb törekedési alkalmat. A' royalisták a' legelkelbb városhatósági hivatalokat kérték fel számára, nemes nagyravágyással utasított viszsza minden felhivást. 1829-ben a' fels loirei kerület képviseljéül
választotta el. Most alkalma nyilt fényes tehetségeit megmutatni 's parlamentaris ismereteirl tanúbizonyságot tenni. Ez idtl fogva folytonosan tagja maradt a' parlamentnek, 's politikai elveitl, sem a' forradalmak,
sem a' körülmények változása, sem a' köztársasági torlaszok, csak egy
hajszálnyira sem távolították, vas következetességgel maradt a' legitimisták közt, a' Bourbonok mellett, még azután is, hogy ezek koronájukat
és trónjukat elvesztették. Hséget esküdött ugyan Fülöp Lajosnak, de
egyszersmind kinyilatkoztatta, hogy régi rokonszenvérl nem mond le, 's
folytonos öszszeköttetésben is maradt a' számzött királyi család' tagjaival.
Munkás volt a' Polignnc ministeriuma' öszszeszerkesztésében. Ers
ellenzéket alkotott, azon 221 képviselnek a' király' trónbeszédére irt nevezetes válasz-felirata ellen, melylyben kinyilatkoztatták, hogy Francziaország, a' kormány' politikája miatt mélyen meg van illetdve, 's hogy
vagy a' ministeriumot, vagya' kamarát kell feloszlatni a' királynak, ha az
anarchia' vagy despotismus' szirtéit ki akarja kerülni. B. ékesszólásának
egész erejével támadta meg a' képviselk' jogát, a' niinisterium' elbocsárestauratio

iránt egészen elidegenítette

gyakran szónoki tehetségét

,

is

,

,

—

f

tását sürget követeléseikre nézve. Ezen erélyes ós szolgálat-teljes fellépésével anynyira magára vonta az udvar' figyelmét hogy X-ik Károly
cabinetje tárczával gondolta B.-t megkínálni, mi azonban, a' hirtelen kitört júliusi forradalom miatt nem létesült. —
V legitimista párt' egy része
óvást tett az uj dynastia ellen. Montmwency, Lavalés l'roi berezegek, gr.
Latour, Dupin, marquis Latour-Mavbourg ChateaubríaAd, </' Ambrajfs;
a' képviselk közül Beoulieu, le Maittre, Kergorlay, Devandeul és mások,
azon kinyilatkoztatással
hogy az uj kormányt felségsértnek tartjak,
részint az eskületételt megtagadták, részint a' közdolgok' tárgyalásától
viszszavonultak. B. oyolcz más képvisel társával e^gyütt letette a' hségi
,

.
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a' szerint , a' mint fenébb említve volt. Sokáig egyedül állott az
alsóházban, mint legitimista, azért a' felkelés' els évében, igen kevés hallgatói voltak; lassan lassan azonban mégis elismerést nyert, 's több alkalommal, beszédének hatalmával ers és mély benyomást keltett társaiban.
Nem egy könynyen gyzte le a' politikai hitvallomásaért megtámadó
ellenszenvet. A' kamara' személye iránti türelmetlen elitélete átszivárgott azon bíróságokhoz is, melylyek eltt mint ügyvéd, valamelyly legitimistái lapot, vagy pártjabeli elkel férfit védelmezett. Valamivel szeren-

esküt,

csésebb helyzetbe jutott, a' mint a' képviselk' házában a' legitimisták'
száma növekedett 's a' jobboldal ezen emberei gyakran a' legszéls baloldallal
mint ellenzék egyesültek. Ezen idtl fogva,
a' kormány ellen
több izben védje volt a' köztársasági párt' vezetinek is 's különösen
Napóleon Lajos' bolognei merénye után sokszor jelent meg a' pairek
,

,

,

,

,

,

t

küldték
eltt a' vádlottak' ügyvédekint. A' vendéei felkelés' alkalmával
Berry herczegnhöz hogy a' zavarok' tovább folytatásáról lebeszélje.
77wers-ministeriumának viszszalépése után, tüzes ellene volta' Soult-Guizot ministeriumnak. Most is a' nemzetgylés' tagja 's bizottmányának
,

legfképp az által bizonyította
hogy hazája becsületének és dicsségének közös érzetét inkább osztotta
meg minden politikai pártokkal, mintsem legitimista nézeteit gyakran ezeknek áldozatul ne hozta volna. B. Mirabeau után Francziaország legnagyobb
szónokának mondható, kivel sem Foy tábornok, sem Lainé, sem de Serre,
sem Casimir Périer, sem Benjámin Constant, sem Manuet nem mérkzhettek. B-nek már maga a' természet kedvezett. Alakjára nézve nem magas,
de kifejezésteljes és megnyer vonásai
nemes magatartása, hajlékony
zeneszerü hangja megkapják a' lelket. O ékesenszóló egész személyével.
Nála az ékesenszólás sajátságos mvészetté fejldött ki 's ha egyéb szónokok csak a' pillanat behatásainak 's ihletésök tüzének engedik át magokat,
mvészi biztossággal minden látszó eltérést félre dobva tartja szemei eltt a' czélt, melylyet maga elébe tzött. B. mindig tudja, hová tartozik és hova akar jutni. Ellenét homlokegyenest támadja meg; meszelnöke. Parlamentalis jelentékenységét B.

be,

,

szirl ereszkedik hozzá
kiszámítással közeledik

;

ellenvetéseit
felé.

positioról positiora veszi be. Bölcs

Sarkában van mindenütt

's

érvezéseinek (ar-

gumeatatio) kettzött erejével ostromolja. Ilylyen B. parlamentalis modora. Mirabeau az ellentmondások és akadályéit közt volt nagy. A' fegytelenség és a' zavar felett szeretett uralkodni.
harczos a' had embere
volt. Soha sem volt szebb mint a'harcz tüzében. Mirabeau a' zajhoz csatlakozott, a' nélkül hogy az által legkevésbé is lett volna félben szakasztva. B. bizonyos nemével a' méltóságnak csendes figyelem közepett szónokol. Az
hallgatósága az
viszahangja lesz, melyly részvéttel ismétli
szivében minden megjegyzéséit. B. vonz, mint a' mágnes, áthat mint a'
melegség, meggyz okokkal, merengésbe hoz édes szavával.
és terjedelmes emlékezete a' legbonyolultabb adatokat talpraesetten tudja felhasználni. A' legszámosabb szétszórt oklevelek közt habozás nélkül és alkalomszerleg tesz választást. Ügyes elemzésben áll értekezésének ereje.
Feleletében higgadt 's ilylyenkor szorosan áll a' törvény mellett, mint
valódi ügyvéd. B. különben hajlamánál fogva inkább a' világ, gyönyör és
szórakozás embere, mint a* munkáé, a' nélkül hogy e' tekintetben, nagy fogé,

H
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Berserter.

Bertín.

konyságot ne mutat n.i. Azért inkább csak hevenyész. B.-t inkább hallkell. Szereti a' kényelmet és játékot. Argenville jószágát barátai 1836 aláírás utján mentettek meg! B. kevésbé politikus
mint szónok, 's mint szónok elragadt') még mindig. B. soha nem tartott a
néppártiakkal. Ma is azon mérséklettek közé számíttatik, kikrl Napóleon
Lajos azt hiszi, hogy a' socialisták ellen hatalmas szolgálatot fognak tenni. A' legújabb párisi felszólításban
melylvben a' békés polgárok a' katonaság kötelességtelj esitésére nem kevésbé számítanak mint Thiers, Mólé,
Montalambert rovalistai elveire, a' B. neve is említtetik ez ismert capacigatni, mint olvasni

1

,

tások közt.

Sz.

Berserker. Gyakran olvasni e' kifejezést, fleg svéd és éjszaki német
müvekben. Tesz dühös embert, 's a' harozias vadság berserker-dühnek
neveztetik. Berserker Arngrim az éjszaki mondák szerint egy félelmes
harezos volt, ki sisak nélkül ment a' csatába innét neve Berserker azaz
:

:

;

:

sisaktalan. Sirafurlam király leányával 12 fiút nemzett, kik

vadak

's

dulakodók valának

fegyver helyett.

—

,

maga,

mint

's

éppen olylv
rohanó dühöket használák

h.

Bori ha Sándor (Fels-Eri), szegények és adózók, 's a' m. t. t.
rendes ügyvéde és lev. tagja, szül. 1796. april 7-én Komárommegye Ete
helységében. Tanulói pályáját a' pápai collegiumban kezdte 's törvény
hallgatással a' posonyi akadémiában végezte. Az 182V--ki országgylésen
folyvást jelenlevén azt részletesen leirta, melyly munkája „182'°/--ki
diaetai Jegyzetek" czím alatt
valamint ,. Posonyi promenád" czímü
országgylési levelei is megvannak kéziratban. Ekkor irt egy tisztel
versezetet is a' m. t. társaságot 1825-ki nov. 3-án tartott kerületi ülésben
megalapítottak tiszteletére, de a' melyly az akkori körülmények közt ki
nem nyomathatott. Leirta az 1830-ki koronázó orsz. gylést is, melyly
azonban csak 1843-ban láthatott világot „1830- A*/ országgylési tárcsa"
czím alatt. Az 183 2 /6 -ki országgylésen, a' kerületi rendek megbizásából
e' jegyzkönyv azonban ki nem nyomathatván,
a' ker. naplói szerkeszté
a' szerkesztéssel föl kellett hagynia. Ugyanekkor
Desseit'ffy A ntal temesi
követtel 's ker. egyik jegyzvel az eredetileg latin nyelven szerkesztett
úrbéri törv. czikkeket magyarra fordította. Apróbb dolgozatai a' Jelenkor
's Társalkodóban, majd a' Tud. tárban
jelentek meg. 1839-tl fogva
Yerbezy hármas-törvény-könyvének az akad. által eszközlött fordításában
dolgozó társ volt, egyébiránt a' magyar egyesületi téren lelkesen mkö,

,

;

dött,

's

munkás

—

részt vett.

F. S.

Bertin (Lajos Fercncz) szül. Parisban 1770-ben, 1805-tl a' „Journal desDébats" szerkesztését vezérelte. 'S csak az ezen hirlaphozi viszonya teszi említendvé mind t, mind fijatalabb testvérét l'icrre l.mus
Bertin de Vaux-t a' ki ama hírlaptól szinte nem távol állott. Az ídsbik
testvér a' vezérczikkeket irta 's egy két angol regényt foxditott. Az ifjabbik fleg csak bankár-ügyeit gondviselte. A' forradalom alatt mindig ro,

,

valisticus hírlapokkal foglalkodtak

's

már

a'

consulatus alatt dolgozó kár-

régi politikai, vallási és irodalmi tanok \ is/szahrh eztetr.-cn
munkálkodott „Journal des Débatsnik." E' hírlap a" császári idszakban,
„Journal de I' Empire'- e/.imet vett föl, 's félhivatalos lap volt, de Y<//<«<
Baj

Voltak

ti'

(MS. Fiérée

publicistát tette Hertiti mellé

mintegy OOnsOrul

'»

t-/eiK

;
,

Ücrtrand
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tül. 1814-ben a lap bourboni-royalisticus lett '| felvette régi czimét. A.' 100
alatt minthogy a' két testvér a' Bourbonokkal együtt elhagyta Frana' „Monimás kezekbe esett. Ekkor az idsbik részt
cziaorszáo-ot
viszszatértével
második
az
Bourbonok
A'
szerkesztésében.
teur de Gand"
idsbik ismét viszszavette a' „Journal des Débats" szerkesztését az ifjabbik pedig, a' ministerium kedvezésébl a' kamarába választatott a' rendri ministerium generalsecretairje lett, st belépett az álladalmi tanácsba
Vüléle-töl elvált, a' Journal
is. Midn Chateaubriand és az Agier-töreáék
de Débats is megcsalva a' Bourbonok várakozását, az ellenzékhez ment át,
mellyben magát az öregebb Dupin által oltal's e' miatt perbe fogatott
maztatá. A' szabadelv hírlapok ismeretes tiltakozásához az ordonnanceok ellen nem csatlakozott ugyan de midn a' júliusi forradalom gyzött
a' J. de D. is az új monarchia mellé nyilatkozott és a' justemilieu-uralma
óta folyton a' doctrinairek elveit védte csak egyes jelentéktelen pontokban nyilatkozott a' ministeriumok ellen. Föladata, melylyet csaknem mindig szerencsével oldott meg, volt: egy részrl ministeri lapnak maradni
meo-, minek sokféle elnyei vannak, más részrl a' lap érdekeit az elfizetk irányában nem veszélyeztetni. (1. Journal des Débats). Az ifjabbik
testvér, kevéssel a' júliusi forradalom után követül küldetett Németalföldre; onnan rövid id múlva viszszatérvén, pairré neveztetett ki és ismét az álladalmi tanácsba lépett. Az idsbik B. leányé 1830-ban egy olasz,
1826-ban pedig a Hugó Victor Notre Dame-ja után irott „Esmeralda"
Cs. F.
daljátékhoz zenét irt de kevés szerencsével.
Bertrand (Henrik Gratien) gróf, ismeretes nagy barátjához 'e pártfogójához, Napoleonhozi tántoríthatatlan hségérl, kinek oldala melll,
jó és bal szerencsében soha sem távozott, kit számvetésébe is követett,
's azok közt volt, kik Sz. Heléna szigetén a' haldokló hs szemeit befogák
(1821). Ezután viszszatért Frankhonba, 's chateaurouxi jószágán búban
's
emlékezésben, viszszavonulva élt. Az 1830-iki júliusi forradalom
után azonban ismét tevékeny közszolgálatba lépett 's követté választatott.
Mint ilylyen legbuzgóbb pártolója volt a' határtalan sajtószabadságnak,
Journal du peuple"- czimü forra's egyike az 1842-ben megszüntetett

nap

,

vn

,

;

,

,

,

,

;

,

—

;

h

,

,

dalmi lap alapitóinak.
áthozni Sz. Helénából

Midn

1840-ben Napóleon hamvait

meg

kellett

vala

kegyeletes küldetéssel \s
annak december 15-iki pompás eltakarittatása alkalmával tiszteletbeli
B.
szerepet viselt. Megholt 1 843-ban.
Berzelius (János Jakab, báró) sz. 1779. Linkpingben keleti Gothlandban. 1796. 's követk. években Upsalában tanulta a' gyógy- 's
természettudományokat különösen a' vegytant több tudományos utazást
tett, orvostudor, a' vegytan és gyógyszerészet tanára lett, ezenkívül
is

,

volt bizva

e'

,

—

,

,

,

ülnök a' svéd kir. egészségi collegiumban 's a' tudományok kir. akadémiájának titoknoka Stockholmban, több rendek vitéze, 's XIV. Károly
János király által nemesi rangra emeltetett. 1835-ben Poppius státustanácsnok leányát nül vévén, báróvá 's 1838-ban országtanácsnokká
neveztetett ki. B. a' vegytan körül roppant érdemeket szerzett magának
's thóriumot
's c' mezn egyik legnagyobb tekintély. Fölfedezé a' selent
siliciumot
strontiumot,
'sat.
baryumot
calciumot,
több elemeket mint a'
elször állított el érez állapotban a* vegytani egyesülések egész osztá,

,

,

;
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szorgalmatosan vizsgáld

Íjait

elnevezésekkel és osztályozással látá

új

's

Berzsenyi.

legkitnbb érdeme pedig abban áll, hogy soha sem
egyes tények felkeresésével hanem mindenkor olyly beható
el

;

elégszik

meg

vizsgalatokat
tesz nagyobb terjedelm mezkön hogy általuk a' vegytanra mint egészre,
nem csekély haszon 's nyeremény háramlik. Nagyobb munkái közöl
említhet „Förelsningar i djur Kemien" (2 köt. 1806 8) ; .,Afh<uttllingar i fysik, kemie och mineralogie" (6 köt. 1806
„Larbok i
18.)
31 ; 4 kiadás
Kentien" (németre fordítottá Wöhler 4 köt. Drezda 1825
10 kötet 1835 41 5 kiad. 1843-45.) „Übérsicht iiber die Zusamtnensetzung dér thieriseficn Flüssigkeiten" (németül Siceiger-Seideltl.
Nürnb. 1815.) ; „Übérsicht der Fortschritte und des gegenicartigen
Zustandes der thierischen Chemie" (németül Sigicarttól. Nürnb. 1815.)
„Die Antrendung des Löthrors in der Chemie und Mineralogie"- (németül
„Jahresberichte iiber die Fortschritte
Wöhlertöl. 3 kiad. Nürnb. 1837.)
,

,

,

:

—

—

,

;

—
—

;

;

;

;

der physischen Wissensrhaften" (németül Gmelin, késbb Wöhler. Tübing.
1822—43.)
B.
Berzeviczy Vincze báró szül. 1781. mart. 16-án, Daróczon, Sárosmegyében (más adat szerint Kassán) szüli Berzeviczy Fer. cs. kir.
kamarás, és b. Vécsey Teréz csillagkeresztes hölgy iskoláit Kassán
járta, 's azokat 1795-ben elhagyván, mint kadét Dalton, utóbb b.
Alcinczy
gyalogezredébe állott melylyel Olaszországba ment
hol
sebet is kapott, 's rövid id alatt fhadnagy gyá neveztetett. 1807-ben
kilépett de már 1809-ben ismét a' horvát felkel seregnél kapitányságot
viselt. A' lelkes, de kissé könynyelmü fiatal embert szerencsétlen társaságok a' játék örvényébe vonták 's tolingerült atyja megvoná tle
segedelmét, 's
kénytelennek látta magát azon mvészetet választani
pályául
melylyet Olaszországban megszeretvén
ritka szorgalommal
stúdiumai legkedvesebb tárgyává
teve
lélektudományi szempontból
azon derült de sok tekintetben legszomorúbb müvészsé<>et
a' szinészetet. Idegen név rejté lelkes fóldinket Németország szinésztársaságai
viszközt. Csak 1817-ben nyiltak meg újra eltte atyjának karjai, 's
szatért hazájába, hol nem sokára atyja és anyja elhunytak. 1818-ban
lépett házasságra Szinnyei Merzse Annáx-A. 1829-ben nyilt alkalom
szinészi tudományai- és tapasztalásainak nemzeti czélokra fordithatására,
midn Abaujmegye 's Kassa városa kérelmére az ottani m. játékszin igazgatóságát magára vállalta. E' nehézségekkel teli pályán nemcsak nagyobb
pénzáldozatokkal, de, mi több, tanitással, buzdítással mozditá el a' in.
színészet ügyét, terjeszté az iránta való hajlandóságot, 's buzdita egyeindítványára történt a' megyének azon
beket annak föntartására. Az
lépése, melylynek következtében a' m. akadémia jutalmakkal buzditá
íróinkat a' drámai irodalom gazdagítására, A' nemzeti játékszínnek Ügye
körött szerzett tagadhatlan erdemei elismeréseid révé fel ta'm. akadémia
1832. mart, 10. tiszteleti tagjai sorába, A' buzgó férfiú, 's ritka ha za ti

—

;

;

m

,

,

;

,

,

,

,

,

:

—

—

F. S.
Kassán april 15. 1834. halt meg, élete 58-ik évében;
Berzsenyi Dániel hazánk egyik legjelesebb lvrai költje, szül. \ M
megyében Hetyén május 7-én 177(5 ban. A' kö/.h. [sm. Tárainak 2-ik kötetében ugyan benn foglaltatik 1830-ig terjed életirása barátjától Vobnem
reuley Gábortól, hogy azonban nagy költnkrl égésiét adjunk
,

.
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tartózkodunk itt némi ismétlésektl. Atyja , Lajos nagy barátja lévén a'
philosophia-, 's a' régi classikus világnak, 's különösebben a' magyar nemzetiség- és alkotmányos szabadságnak, saját szép elveit fia fogékony lelkébe már jókor átszivárogtatá, mi életpályájának irányára, természete,

sen, nagy befolyással volt. A' fiu beteges gyönge alkotású lévén, atyja,
gyermekéveiben inkább testi, mint lelki erejének fejlesztésével gondolt,
's különféle testgyakorlatok és edzések által anynyira megersité
hogy
utóbb igen nagy elevensége 'a erejének szilaj csapongásai miatt alig lehetett vele bírni. Tiz éves korában küldték
a' soproni evang. tanodába,
hol könynyen felfogó eszével az elemi tanulmányokkal már több id óta
küzdött pályatársait csakhamar utolérte, gymnastikai gyakorlatok-, birkózás-lovaglás- 's úszásban pedig túltett mindeniken. Az ép edzett testben
ész és szabadságra tör lélek fejldött ki, melly az iskola szk korlátait
nem türheté. Innen az hogy B. már növendék korában katonává akart
lenni, azonban atyja ervel elnyomva a fiu természeti hajlamát hazavitte
az iskolából 's csak egy év múlva adta
ismét a' sopronyi lyceum
,

t

,

,

t

,

,

t

t

,

akkori igazgatója Vietorisz keze alá ki a' szónoklati osztályban magasabbra tör lelkét jó irányban képezé. Itt a' szónoklati és költészeti szabályokon kivül egyebet tanulni nem volt kedve, hanem a' latin nyelvbl
sok ragadt reá. A' német nyelvet a' soproni szépektl tanulta el, kikhez
a' keblében fölgerjedt ifjú szerelmi ösztön vonzá t. Illy körülmények közt,
miután hsi pályára nem léphetett egy másik vele született nemesebb
hajlam a' költiség szent lángja tört ki szellemébl 's 18 éves korában
irá els szerelmi dalát. Mint els évirhetor ekkor hagyá el az iskolát végképen atyja mint tanulni nem akarót olyly czélból vitte
haza, hogy
gazdát képezzen belle. Ámde a' lánglelkü ifjúnak más hivatást tztek ki
istenei. B. mind a' mellett, hogy atyja, költi hajlamát elnyomni akarván,
mind a' classikus mind az ujabbkori német költk müveinek olvasását
tiltá neki
's csak a' prósai irókat olvastatá vele
éjelenként lopva kezdé
olvasgatni Horáczot, kit késbb példányúi tüze ki magának, mint eza'
latin költhöz irt versébl kitnik melyly B. költészete szellemét 's irányát leginkább jellemzi. B. haza vitetvén lelkét nygben tartott iskoláiból, itt ismét atyja spártai szigorával, 's egyoldalú növelési irányával kellett harczolnia, mi
magábavonulttá, st lehet mondani, már ifjúkora
rózsahajnalán komor ábrándozóvá tette. B. mint minden lángész, az önmveldés titkos szentélyébe vonult, 's egy pár év alatt többet tanult, 's
alaposabban képezte ki magát, mint más köznapi ember, ki élete nagyobb részét haszontalan ferde irányú iskolázással tölti el. A' legmagasztosabb honszeretettel, 's valódi költi hivatással párosult, mély és
nagysiker önstudium eredménye volt az, miszerint Berzsenyi már 21
éves korában, 1797-ben, midn még nemzeti nyelvünk félig sem valakimüveive 's szépirodalmunk úgyszólván még egy tökélyhöz közelit müvet sem birt felmutatni, olyly remek ódákat irt, melyly ek minden tekintetben a' classicitás, 's kül- és beltökély örök becsre méltán számitható
bélyegét viselik magukon. 'S ezután 25-ig dolgozott legtöbbet, 's irá legjobb költeményeit, a' nélkül hogy azokat sok ideig közölte volna másokkal 's világ elébe akarta volna bocsátani. Öszszes költeményeinek kézirata
legelször Kis János kezébe került; 1808-ban, azután Kazinczyéhii, ki
,
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egészen el lévén ragadtatva általuk, csodáló marasztalásaival nem sznt
meg tömjénezni az igénytelen költnek. Ö és többen gyakran készültek
költeményei gyjteményével meglepni az akkor még igen csekély magyar
olvasó világot; a' végrehajtás dicssége azonban Helmeczy Mihálé lett,
kinek buzdításaira több lelkes hazafitól különösen a'pestiseminárium papnövendékeitl önkéntes adakozások gyltek ÖSZSze a'
kiadására, 's igy
Helmeczy „Berzsenyi Dániel verseit" a' költ arczképével, 's némelly a'

m

szerz által nem helyeslett neologiai javítással 1813-ban csakugyan közrebocsátá, mi meglep jelessége által egyszerre hírt és nevet szerze az
eddig ismeretlen Berzsenyinek. 1813-ban vallásos tárgyú philosophiai müvet irt prózában, melylyet Kazinczy Ferencz fölötte dicsért, de szabad
szelleme miatt ki nem adhatónak nyilvánított, 's melyly. most hihetleg K.
hátrahagyott iratai közt található. Versei els kiadásának 500 példánya
kevés id alatt mind elkelvén
mi ama jó régi idben nagy dolog volt
1816-ban második kiadás kívántatott, de ezt már B. a' maga saját télügyelése alatt eszközlé. 1815-ben színmüvet kezdett írni, melylynek tárgya
Kupa vezér István elleni zendülése volt, melyly azonban öszszes müvei
közt nem adatott ki, mit csak sajnálni lehet. Ez idben B. melancholiába
esett, s más testi és lelki bajok is járulván hozzá, több évig nagyon szenvedett. 'S épen e' kórállapotban találta
Kólcseynek tulszigorú kritikája,
melylyet a' Tudományos gyjteményben irt verseire, 's ugyané' tárgyban

—

—

t

Kazinczynak hozzá irt levele. A' beteg költt, mind a" meílett, hogy hiúság és dicsvágy által nem igen gyötörtetett mélyen sérté a' bírálat modora 's barátaibani ugyvélt csalatkozásaés különben is ingerlékeny 's, mint
,

késbb maga meg vállá, hagymázos

állapotában szenvedélyes ellenbirálaa' méltányosság határain, mit késbb
mind ketten meg is bántak. Csak 1825 felé kezdett javulni megrongált
egéssége; de most már átalánvóve ritkán szólalt meg múzsája, 's koránsem olyly magas ihletettséggel mint azeltt. 1830-ban a' magyar tudományos akadémia rendes tagjává választatott el a' philosophiai osztályban,
's ezután irá acsthetikai's bölcsészeti értekezéseit, mik mélv gondolkozást,
tiszta, éles íteletet, és széles olvasottságot tanúsítanak. A' magyar akadémia 1832-iki nagygylésére, somogyi magányából eljött Pestre, hol már
régóta nem fordulván meg, egészen új világ tárult fel eltte, hol újra találkozók b. Wesselényi Miklóssal, ki az atyja hamvaihoz irt remek ódájától lelkesitve 18 éves korában személyesen tisztelgett nála
és hol gróf
Széchenyi István, mint egyik legkedvesebb költjével, szorosabb baráti
viszonyba lépett vele. Az Í834- és 5-iki gyléseken ismét jelen volt, 's
föltette magában öreg napjaira Budapestéi választani állandó lakhelyül,
hol irodalmi munkásságát folytatandó vala. Azonban szándoka nem létetot irt arra,

melylyben

is

tulment

,

sülhetett, miután 1836-ban megsznt élni, 3 jól nevelt fiút, 's egy lelkes
leányt hagyván hátira maga után. Nagy költnk öszszes müveinek ujabb
kiadását, rokonai kívánatára, az idvezlt egyik legkedvesebb barátja, l>ol>rentey Gábor eszközlé L 842-ben, melyly 'kiadás 1>. minden verses költe-

ményét

,^ 's jelentékenyebb prózai dolgozatát
magában foglalja, 's melyrj
nez a1 kiadó, bár dagályos eladással, <le meleg ügyszeretettel, érdekes
életrajzi adatokat, 's kritikai függelékei osatolt. Mellzve a' régi római és
görög classikusok,
;f nómel
Wathisson azon idegenszer befolyását
'

-

Beskow

547

Besson.

melly költnk majd minden müvén, ha nem is épen bels lényegében, de
külsleg veres fonalként végig vonul, Berzsenyink méltán számitható a'
legeredetibb 's legnagyobb hatású költk sorába, különösen hazafias szellem ódáinak némelylyike méltó helyet foglal Pyndár- , és Horáczéi mellett általánvéve mély nemzeti érzelem gazdag fóllengz phantázia rendkivüli lánger, megrázó eladás, 's hatalmas nyelv jellemzi azokat, 's tekintve
keletkezésük idejének mostohaságát csodálkozva látjuk bennök a' költ
jósszellemét, ki korát valóban megelzte meteorfeltünésével, 's a' magyar
nemzeti élet kifejlesztésére roppant hatással volt. Hisz köztudomású doRomlásnak indult hajdan
log, miként a' „Magyarokhoz" irt költeménye
ers magyar! az utóbbi két évtizedben még az iskolás gyermeknek is tettekre buzditó szent imája volt. Szerelmi dalait, játszi könynyüség, kellem és kedélyesség, elégiáit mély érzelem, megható eladás, költi leveleit, 's didactikus költeményeit, epigrammjait, józan életbölcseség, olylykor egészséges jó humor, nemes irány, és tiszta világos eladás, emelték
a' legbecsesebb és kedvesebb magyar olvasmányok sorába. 'S imea'költ,
ki mint növendék a' léleköl iskolákban tanulni nem akart, késbbi korában úgy tnt fel elttünk, mint az egész magyar nemzet egyik legbölcsebb,
leglelkesitbb tanitója, 's vezére. Úgy hiszszük, közkivánatot fejezünk
ki, midn azt óhajtjuk: vajha a' nagy költ mveinek hozzá méltó új kiadását, majd annak idejében Toldy Ferencz vállalná magára, ki már anynyi jeles magyar iró elmetermékeinek kiadását's ismertetését, legfinomabb
V. I.
tapintattal eszközlé. -Beskow (Bemard) svéd költ a' svéd akadémia titoknoka szül. Stockholmban, 1797-ban. Sokoldalú mvészi tehetséggel bir, fest, zenemveket költ, 's ír. Folyóiratokban elszórt közkedvesség költeményei gyjteményét 1828- 's 1829-ben adta ki, azóta több drámát irt: „Erik, Hildegard Torkel Knutson, König Birger och Hans Átt" czimekkel, melylyek
közöl fleg a' két utolsó, ha terv, és jellemrajzra nézve kifogások alá eshetik is, dictio 's verselés tekintetében legalább igen jeles; írt két dalm
szöveget Ryno-t és Trubadur-t melyly utóbbit a' svéd koronaörökös tett
(<
zenére. 1832-ben 2 kötetben megjelent „Wandrings-minnen ei már több
1827titoknoka,
Ezen
érdemeiért
értek.
herczeg
1824-ben
Oscar
kiadást
ben kamarás, 1831-ben a'kir. szinház igazgatója, nemességre emeltetett,
1833-ban udvari marschall, 1834-ben az akad. titoknoka, 1836-ban az
,

;

,

,

,

—

,

,

,

:

,

commandeure, 1842-ben az upsalai egyetemnél phiKellem, és szeretetreméltóság szelíd meleg érzelem,
h.
egyszersmind forró honszerelem leng költeményein.
Besson rendesen Besson Bey Mehemed Ali al-admirálja Egyptuselször Napoban, két tekintetbl igen nevezetes férfi a' történetben
midn
leonnali öszszetalálkozása miatt a' legelválasztóbb pillanatokban
ez tetteinek szinterérl örökre lelépni szándékozott továbbá az egypti
reformokhoz való viszonya miatt. B. 1782 táján született Frankhonban,
már kora ifjúságában szolgált a' tengerészetnél részt vett Napóleon
Oroszhon elleni hadjáratában, Danzig megszállásánál hajóhadnagy lett,
's mint olylyan 1815-ben a' tábornoki karnál mködött, midn Napóleon

éjszaki és csillagrend

losophia tudora

lett.

,

—

,

,

,

,

hasztalan kisértvén

meg

a'

franczia trón

viszszafoglalását

szabad Éjszaki-Amerikába szándéklott evezni.

,

1815-ben

Nagy merény

35*

volt

a'

ezen
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szándék kivitele, mivel az angol czirkáló hajók egy hajót sem eresztettek
szorgalmas kikutatáa nélkül. B. azonban e' merész vállalatra, melylyhea a' császár szabad rendeletére álló fregát parancsnokának nem épen
nagy kedve volt, bátran elhatárzá magát, 's a' sors kedvezni látszott
vállalatának. Ipának 3 hajója a' rocheforti kikötben horgonyzott, melylyek közöl Magdaléna sebes hajó pálinkával volt terhelve 's Éjszak-AmeB. sietett a' császárt ezen kedvez körülményrl
rikába vala evezend.
cl

—

tndósitani,

's

kába áttegye

terve
,

hogy

t

a'

hajó legalsó

osztályába elrejtve
AmeriLascases is beleegyez,

tetszett a' császárnak; Bertrand és

vezetni az átmenetelt, 's majdnem élte feláldozásászükséges elkészületeket. A' császár azonban késedehnezett,
's testvérének, Bonaparte Józsefnek megjöttével július 13. 1815. szándokával egészen felhagyott. B. tehát elutazott hajójával, 's a' nélkül, hogy
angol czirkáló hajót látott volna, minden akadály nélkül Amerikába
érkezett. Viszszatérvén Francziaországba, miután Napoleonnali terve
kitudódott, a' Bourbonoktól 'sezek teremtményeitl semmi jót sem várhamagát is
tott, 's elszomorodván a' gyalázaton, melyly Napóleont 's
ipának házába. Több kereskedelmi utazás után
érte, Holsteinba ment
1821-ben Egyptusba jutott a' hol a' megkezdett statusreformok reményt
nvujtottak neki, hogy erejéhez mért hatáskört találand. Mehmet által
szivesen fölvétetett 's rövid id múlva uj urának olyly fontos szolgálatokat tett, melylyek nélkül Egyptus, a' porta ellenében, meg nem állhatott
volna. Kizárólag tengeri szolgálatra adta magát, a' Marseilleben épült
Bahire fregat parancsnokságát elnyerte 's ez alkalommal még egyszer
volt hazájában. Az admiraltanács tagjává neveztetvén, Cerisi-Bei, 's
Soliman basa egy másik francziával az egypti tengeri er valóságos
alapitója ln, valamint egy harmadik franczia, Selves, Lyonból, a' szárahadsereg teremtje ugyanott. B. megholt september 12-én
zon
B.
1837. az admiral-hajón Alexandriában.
Bestuschelt' vagy Bestuschew (Sándoi*); Marlinsky név alatt ismereszületett Péterváratt 1795-ben
elször családi
tes orosz regénykölt
nevével lépett fel 's 1823-ban Rijelew barátjával kiadá a' legels orosz
's ebbe
raká le szépirodalmi
zsebkönyvet „éjszaki csillag" czim alatt
munkálatainak zsengéit, melylyek méltánylást érdemeltek 's találtak is.
Az 1825. december 14-ki lázadásba bonyolódva Rijelew halálra Ítélteki mint hadnagy szolgált a' testrseregnél, közlegénynyé
tett, B. pedig
lecsapatva, Szibériába számzetett. Itt találkozott Erman berlini tanárral, ki 1829-ben meteorológiai és magneticai kísérletek tétele végett
Szibériában szerte utazott. Ennek irt késbh egy levelet tele humorral
orosz nyelvre leförditott.
's élénk, ragyogó leírásokkal, inelylyet késbb
Nem sokára kegyelmet nyervén ezredével együtt a' Kaukázusra ment
ideje lévén,
a' cserkeszek ellen, 's ott az örseregi állomásokon szabad
Marlinsky név alatt
szép beszély eket 's novellákat irt. Legjobb
munkája „Amalelh-Beg" novella, melylyben a' cserkeszek félvad
jellemét, 's gyönyör hegyvidékeit költi elevenséggel rajzolja. Portj
alkalmával 1837-ben Jekaterinodar kaukazi városka közelében, cserkesz golyó által esett el. Novellái eg\ részét Seebuch fordíts* németre
1837-ben.
B.
tek. B.

maga akará

val tette

a'
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Beszédes.

Beszédes József, sz. müv. dra, kapós- és sárvízi, balatoni, körösi é
beretytyói, ipoly- és bodrog-folyói igazgató vizmérnök, m. akad. ltag, szü
1787. évi febr. 13-án Magyar-Kanizsán, Bács msgyében. Iskolai tanul
mányait Szegeden , Temesvárt majd Egerben folytatta hol az érseki pap,

,

növeldébe lépvén,

a'

philosophiát hallgatta

's

folytatta Pesten,

majd

a'

magát. 1839-ben
bocsátotta közre a' Kolozsvártól Grétzig hajózható országos nagy csatorna
eredeti tervének programmját. 1836-ban a'helyt. tanács elébe terjesztette
a' Sebes-Körös és Berettyó vizek mocsarainak kiszárítását, melyly munkának részletes tervét 1839-ben készítette el. A' linz-budweisi vasut-tár28-ban a' vasútra káros hatású vízfolyásokat
saság megbízásából 1827
igazíttatta ki. Tárgyavatottsággal figyelmeztette hazafiait a' Duna medrében Vaskapunál létezett 's a' hajókázást anynyira gátlott 's veszélyeztetett kszirtek szerterobbantására, minek következtében mint alapos szaktudós utazott 1830-ban Széchenyi Istvánnal a' Dunán Galaczíg, onnan
tollal irt számos szaktudományi értekezés jeKonstantinápolyba.
lent íreg tle koron kint a' Tud. Gyjteményben, Hirnök, Századunk, 's
Társalkodóban melylyek közöl némelylyek külön nyomtatásban is meg-

mérnöki és mezgazdasági tudományokban képezte

ki

—

Mért

jelentek.

—

,

F: S.

Besztercebánya , németül Neusohl, Zólyom vármegye

székhelye,

'a

szebb városa, melylyet az erdkkel,
regényes vidék 's olcsó élelem igen kedves
's kies völgyekkel változó
lakhelylyé tesz. Fekszik Körmöcztl 3, Selmecztl 4, Pesttl 18 mérföldnyi távolságra. Epületei szilárd alakzatuak, 's ezek közt nevezetesebbek: a' régi vár, melylyben van a' katli. két paroch. szentegyház; a' káptalan székesegyháza; az evangélikusok szép Ízléssel épült templomai; a'
nagy kiterjedés püspöki kastély; a' kanonokok lakháza, melyly hajdan
jezsuiták collegiuma volt vármegye- 's városház, a' bányászkamarai épület, a' polgári kórház. Eletet adnak Beszterczének az itt székel országos
és kincstári tisztségek. Van itt továbbá kath. és evang. gymnasium, kath.
nemzeti fiskola, papi növendékház, leánynevel 's kisdedóvó intézet.
Lakosok száma 5630, kiknek fele evangélikus. Egyébiránt a' város határán
lev apró helységek lakosaival együtt az egész népesség mintegy 11,000
lélekre megyén. Ugyanis Beszterczebánya határa 46,354 hold melylybl
5538 h. szántóföld, rét, stb., 40716 hold erd. A' lakosok feleimé bányászat
és kézmipar. A' nyers réz a' beszterczebányai rézhámorokban dolgoztatik,
's belle vagy olyly táblák készittetnek, melyly ékbl aztán Körmöczön
rézpénz veretik, vagy kazányok és más konyhaedények; e' mellett még
rézsodrony és rézhamu is termeltetik. Beszterczebánya bánya-zöldet
(Berggrün) is állit el melyly festék ezeltt igen drága és kapós volt,
most ellenben csekély áron sem kél-el. A' kir. kincstárnak szinte itt van
egy sodronygyára, melylyben jó sodrony évenkint 300 mázsa készíttetik,
melylyet részint a' környék vészen meg, részint, többszörösen véve,
bányakötelekre fordítanak. Az ezüstöt dolgozóház Radván és Beszterezebánya közt van. A' kamara által közbirtokolt magántársulati olvaszmühelyek Libetbányán és Pojnikon, a' hozzájok tartozó prölydékkel
Vaiszkován, Beszterczebányán és Kosztiviarszkon 15000 mázsa kovácsolt
vasat gyártanak; e' társulatban a' kamara után Beszterezcbánya város

Magyarország egyik élénkebb

's

,

;

,

,
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legnagyobb részvényes. Yeres-rézmüves czéhe számit 4 ügyes mestert
16 legénynyel; és e' czéhhez még 54 mester van bekebelezve, kik az
országban szerteszét egész a' török szélekig laknak. Ezeken kívül öt sárgarézmüves dolgozik, kik rezet itthon, ellenben horganyt választóvizet
és kénsavat, nem különben sárga rezet és sárga sodronyt, továbbá pakfongot és tompakot Bécsbl kapnak. Az igen számos kovács, szegcsináló,
,

lakatos, készítményeiket az ismeretes csipkárok által küldözgetik szét az

megyékbe. Ezüstés aranymvesei közt, kik számszerint hatan vannak,
Sámuel mvész országos nevet is vivott ki magának remekével. Vannak itt továbbá fazekasok, festk (6), takácsok, kik szép gyapotgyártmányokat is készítenek, kett pedig lószrbl vagy érezsodronyból szitákat
csinál; egy kis posztógyár, 15 posztós, kik az ujabb idkben finomabb
posztókat is készítettek. A' borkészítés szinte nagy fontosságú, 's a' kalaposok (9) uri kalapjai a' bécsiekkel 's párisiakkal versenyeznek. A'
szabadalmazott hermanec&i (Besztercze határán) papírgyár évenként
6000 mázsa többnyire finom gép- éskézinüi papirt gyárt; ezenkívül szinte
a' beszterczei földtéren, az úgynevezett Sztiavnicska és Kosztiviarszka
helyeken két papírgyár létezik, melylyck 3000 mázsa meritett papirost
gyártanak. Készvényekre alapitott répaczukor-gyára
többnyire Francziaországban készített gépekkel és üstökkel 800 mázsa nyers, 's ebbl
600 finomított czukrot készit; a' 600 mázsára men szörp, minthogy
különben el nem kél, szeszgyártásra fordíttatván. Végre van méíj Beszterczebányán szalajfzés is (hamuzsir), melyly többnyire a' hermaneczi
papír-, és körmöczi kedénygyárban használtatik fel. Hétfn tartott hetivásárai különösen gabonára nézve hiresek.
Beszterczebánva ezeltt
szabad királyi város volt, 's ezzé már IV. Béla király tette 1255-ben, III.
András Thurócz és Liptó felé határát megnagyobbította. Szinte ez történt 1309-ben. 1478-ban Corvin Mátyás Beatrixxal együtt gyakran mulatott itt,
1620-ban az itten tartatott országgylésen Bethlen Gábor
magyar királynak kiáltaték ki. 1761-ben a' tüz egy rézhámorban kiütvén, több mint két milliom forint kárt okozott. 1776-ban Mária Terézia
helyben egy rom. kath. püspökséget állított fel, 's jezsuita jószágokkal
megajándékozván, megyéjét kiterjesztette egész Zólyom, Thuróoz vármegyére, Nyitra és Bars vármegyéknek pedig kisebb részére.
F. E.
Besztercze, szász vidék Erdélynek éjszak-keleti csúcsában, az ujabb
alsó

Liba}/

,

,

—

—

—

a' szebeni polgári kerülethez csatoltatott, bár attól egészen elszigetelve áll. Határa éjszakról Mármaros megye; keletrl Bukovina és Moldva; délrl Kolos és Doboka megyék, nyugotról Bels-Szolnok megyének egy része vagy is a' rettegi polgári kerület. Nagysága
57 2/ i~j geopraph. mérföld. E' vidéket igazán hegyes tartománynak mondhatjuk. Erdélynek éjszakkeleti csúcsán, hol a' kárpátok ide is bejnek,
névszerint Galacz hegyébl ered egy hegyvonal, melyly nem csupán
Besztercze vidékét, hanem Erdély éjszaki részét egész félkörben bezárja.
56 órai menetelében következ hegységeken megvaltai
Piatra-Semingi,
Mihályasza, ( )bnrsia-Korináji Obursia-Rebri Pojána-Batrins Tó-inuosed, Muncsel
Kápu-Setreczul,
Vurvu-Fasetuluj
Kápu-Priszlop
Setrev, Fak-rotund
>|:i ln-liiiPojana Stefaniczi, Opcsina-Krucsilor

elosztás szerint

:

,

,

,

,

,

,

Petru

,

Pojána-Czibles, Kápn-Csibles

;

,

,

1

Prelut, Play-Batrin*

,

rTudyi
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PriszPiatra- Voredek
Djalu- Szék
Pojána-Rotunda, Guttin, és Satornoffi. E'
hegyek megmérve nem levén, magasságukat meg nem mondhatjuk, hanem

na-mika

lop,

,

Mogura- Porkoluj

Pietri-

Djaluluj

,

,

,

,

Unókö, Radna mellett 1193, Czibles, Szuplaj helységnél 959, Gatin, a'
határszélen 750 bécsi ölre tétetik. Folyóvizei közül legnagyobb a' nagy
Szamos melyly magában a' vidékben 10 öszszefutó patakból ered UjRadna mellett, 's innen megy által Bels-Szolnok vármegyébe, hol Dézsnél a' kis Számossal egyesül. Másik föbb folyója az aranyos Besztercze.
melyly a' Galacz hegyébl eredvén egy darabig határt von Mármaros és
Beszterczevidék közt, a' Válye Cziboluj patak beömlésétl kezdve a'
Válye Djáka patakig ismét elválasztja a' vidéket Bukovinától, 's innen
Bukovinába, Moldvába, majd a' székely Csikszékbe megy által. Kisebb
patakait, melylyek igen számosak nem említem, csupán a' Tó-mvcsed
A' vidék fekvése
hegytetején lev tó érdemel említést ritkaságáért.
átalában magas levén, és zordon hegyek által keresztülszakitva éghaj,

,

—

,

hvös

mint meleg, a' tenyészet csekély, de levegje fris és
egészséges, mit izmos ers testalkatú lakosai tanusitanak. Termékei
közül kukoriczát leginkább termeszt az oláh, melyly azonban gyakran
nem érik meg, hanem a' vidék katonai kerületében burgonyát is sokat és
jót termesztenek. Tiszta búza megérik ugyan itt, de keveset szoktak
vetni, valamint árpát, kendert, lent is csupán házi szükségre 's arra
sem elegendt. A' magasabb fekvés vidékeken pedig csupán zab tenyémenynyiségben terem;
szik. Gyümölcs Besztercze körül meglehets
egyebütt csaknem egyedüli gyümölcsfaj a' magvaváló szilva; a' szl
is csak sinldik. Vad állatok közül még medve is találkozik a' Czibles
és Galacz hegység környékén. Lovat aránylag sokat tenyészt Besztercze- vidék, valamint szarvasmarhát is, hanem juhot, 's azt is hoszszn
durva gyapjúval igen keveset, minek oka hihetleg az lehet, hogy a'
beszterczevidéki lakos távol esvén Oláhországtól nem küldheti nyájait
teleltetni olyly könynyen ki mint a' déli erdélyi lakosok. Egy 1828-ki
hivatalos öszszeirás talált itt 14,238 hold szántóföldet (holdját 1600
ölével számítva) 582 hold szlt, 12699 h. rétet; melylyeken termett
62130 bécsi mér búza és rozs, 72484 m. kukuricza zab, stb. 10,868
akó bor, 126,990 mázsa széna. Állatokból volt 5445 darab ló, 10691 d.
szarvasmarha és 1549 juh. Azonban ez öszszeirásban nincs a' katonai
vidék, melyly pedig felét teszi egész Besztercze vidékének; 's igy a' hasz.nálható földek, és termékek 's barmok menynyiségét kétanynyira bátran
felvehetjük
kivévén egyedül a' bortermést, miután a' 2-ik oláhezred
Ásványok nélkül sem
egész megyéjében nem találtatik szlhegy.
szkölködik Besztercze 's históriánk mondja, hogy Radna régen olyly
fényes bányászváros volt, miszerint 1242-ben benne 40,000 bányászt (?)
de
öltek le a' tatárok. Ma már nem virágzik anynyira a' bányászat
azért jelenleg is ásnak aranyat, ezüstöt, vasat, és ólmot. Az utóbbiból
1825-ben 3152 mázsát válta be a' kincstár. 1842-ben a' statistikai
tabellák szerint kincstári termék volt 1789, magánosoké 988 mázsa.
Népessége BeszterFejét óuat nem bányásznak, pedig elég volna.
mértfóldön itt
czevidéknek 38,231 lélek, és igy egész Erdélyben 1
legkevesebb ember lakik Ezek közül 32,668 oláh, 4793 szász és német,
lata
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Bethlen.
iesztercze,

kathójan 4043
ágostai. Ezenkívül a' r. catholikusoknak Beszterczén van egy piarista
és egy minorita-zárdájuk. Az emiitett népesség lakik 1 sz. k. városban
Beszterczén, és 55 faluban. Az 1833-ki öszszeirás szerint volt e' vidé-

ken 33,531 lakos, kik közt 111 papi személy, 57 honoratior, 4205 kézmves és keresked, 29,158 földmves. Iskola az ágostaiaknál minden
egyházban van ellenben a' göröghitüek ebben nagy hiányt szenvednek,
,

sebb mesteremberek is hiányzanak, de Borgóprundon papirosmalom van.
Végre mi e' vidék felosztását illeti, eloszlik ez polgári és katonai
kerületre. Ugyanis a' 2-ik oláhezrednek Besztercze vidékén
Kolos,
Doboka és Torda vármegyék széls keleti részcin egy külön kiszakított
megyéje van, melyly 44 egészen katonai községet foglal magában 's
így Erdélyben egyedül a' 2-ik oláhezred van tisztán elkülönözve a
polgáriaktól; az 1-s oláhezred, továbbá a' 2 gyalog és egy lovas székely
ezredek legényei vegyest laknak a' polgáriakkal. A' '2-ik oláhezred
34,198 népességébl 963 lélek esik Torda vármegyére, 2462 1. Kolos
megyére, 8138 lélek Dobokára, a' többi 22,638 lélek Besztercze-vidékére, (26 falu) a' minthogy fendéke (Stáb) is e' vidék kebelében Naszódon van. Magának a' vidéknek fvárosa Besztercze
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mfdnyire, 6600 lakossal ezenkívül nevezetes hely Radna, arany-ezüstólom-vas bányáiról, és nagyon látogatott vasas savanyuvizérl és fördjérl. A' gyönyör regényes fekvés Radna olylyan mintha klassikai nevezetesség lenne. Rctdna volt a' múlt század fénye 's máig sem
látszik egészen elhanyatlani. Dr. Nyulas 1800-ban kiadott munkájában
Radnáról ugy értesít, hogy 1798-ban volt az itteni fórdben 316 vendég, 50 kocsi 248 darab lóval; 1799-ben már 430 személyt emlit 76
kocsi 364 lóval, kik részint Erdély, részint Magyar, Galiczia, és Moldva
országokból gyltek öszsze. Ö felbonczolja a' radnai borviz kutat 's a'
dombhátit jeleli ki legjobbnak megjegyezvén hogy a' Mogura hegyen
mfdön legalább is 25 iható borvizet számlálhatni. Feíveti menyegy
nyi borviz fogyott el naponként és ugy találta, hogy ivás, elhordás, és egyéb
szükségekre kiadott a' dombháti kut naponként 9300 fertályt, "s igy egy
éven közel 30,000 vedret.
F. E.
Bethlen János gróf, 1791-ben született. Tanulását Maros- Vásárhelyen a' ref. tanodában végezte. Európa viszonyai akkor az aristoerat iának
legfényesebb kilátást Ígértek a' katonai pályán. Bethlen is ezen pályára
lépett, 's csakhamar kitüntetvén magát, két év alatt már kapitánynyá
lett; de miután a' szövetséges hatalmak Parisba vonultak, s Napóleon

—

,

^

;

,

;

,

,

;

,

D

,

—

megbukása

és a' restauratio által a' világbéke helyreállott, Bethlen katonai állását polgárival cserélte föl
udvari canoelláriánál
'a az erdélyi
tiszteld licli titkárrá neveztetett ki.
birodalmi fiSvároaban Bethlen, a"
szép külsej, fényes talentumu, magas születés
rendkívül kellemes
,

y

s

társalgási

modorú

fiatal

ember azon könynyelm szerepet játaaotta

el,

t
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melylynek vége: sok tapasztalás és nagy csalódások életbölcseségéscsd.
Szerencséjére épen midn minden vagyonából kifogyott, nagybátyja halála által az elvesztegetetthez tökéletesen hasonló nagyságú birtokot örökkik tévedéseiknek kölött. Bethlen azon erélyes jellemek közé tartozott
vetkezményein okulva magukat egy szilárd eltökéllés által ugy szólván
újrateremteni tudják. O Erdélybe viszszavonulván takarékossá Ion 's jó,

,

.

,

szágainak rendbeszedésére és jövedelmezkké tételére forditá figyelmét.
Sokáig nem vett semmi részt a' közdolgokban 's njének betegeskedése
miatt többnyire JBeszterczén lakott, egy igénytelen városkában. Midn az
oppositio najDonként nevekedett, és a' megyék többsége az absolutisticus
irányú kormányzási rendszer ellen, melyly egyaránt támadd meg az alkotmányosjogokat és az ország anyagi érdekeit, határozottan kezdett nyilatkozni, Bethlen megjelent Kolosváron, elmondá a' megye közgylésén
véleményét, törvénytelennek nyilatkoztatta ki a' fkormányszéket mint,

,

nem

az országgylés által választattak meg, fölírást javaslót
felségéhez a' diaeta rögtöni öszvehivása iránt elhatároztatá hogy a' megye a' kormányszéknek megtagadja az engedelmességet 's csak azon kérdésekben tri el rendeleteit, mclylyek nélkül az administratio teljesleg

hogy

tagjai

,

Az

,

a' kolozsmegyei közgylés irákormányszék rendeletei föl sem olvastattak megszakadott csaknem minden kapocs azon igazgatással, melylynek csupán egy

megakadna.

nyait fogadta

el

ország majd mindenütt

,

a'

,

törvényes állású tagja vala de az is már rég beadta nyugalmaztatási kérelmét. Bethlen ezen szilárd vagy talán merész föllépése által rögtön az
oppositio vezérévé lett, és azok, kik régibb befolyásuak valának elösmerék szelleme felsségét. A' fkormányszék maga érozé, hogy helyzete az
ország sark-törvényeibe ütközik, kétségtelen lévén, miként a' régi törvények szerint a' fejedelem tanácsosai az országgylésnek felelsek valának,
hogy a' Leopold császárrali kötlevélnél
és szintén az is kétségtelen lévén
fogva, melyly Erdélynek az ausztriai házzali viszonyait határozza meg, minden tanácsosnak az országgylés által kellett volna választatni. Azonban
diaeta 1811 óta nem tartaték. A' fkormányszék a' kellemetlen viszonyok
közt erélytelenné vált. Tudván, hogy nincs igaza, nem mert parancsolni.
Az anarchia kikerülhetlennek látszott ha a' nagy többséggel biró ellenzék
követeléseit túlfeszíti 's véleményeiben elágazik. De szerencsére a' pártfegyelem ez idben az oppositionál igen szoros volt. Nem támadtak veszélyes nagyravágyások. Bethlen határozó tekintélynek tartaték. O állandó
lakását Kolozsvárra tette át; örökké nála folytak a'párttanácskozmányok
és Erdély különböz vidékeibl eljöttek a' megyei befolyások tle utasítást
venni. Szóval az ellenzéki mozgalmak centrálisáivá voltak 's minden haki a' milyly határozottan szatás fonalszálait Bethlen tartotta kezében
badelv, olyly óvatos, mérsékl, st ha kellett ravasz is tudott lenni, mind
olyly tulajdonok, melylyek pártvezérben szükségesek. Azon id, melylyben Bethlen befolyása legélénkebb, legeredménydúsabb volt, az 1832. és
1833-ik évekre esik. Ekkor a' megyei gyléseken kívül, még egy küzdhomoka vala a' pártoknak t. i. az erdélyi egyházi figazgató tanács (fconsistorium) nagy-gyülései. Az erdélyi viszonyok némi ösmerete nélkül
lehetetlen képzetet formálni ezen hatáskörrl. Kénytelenek vagyunk tehát
egy pár sort szentelni az akkori állapotok jellemzésére.
,
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,

,
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Erdély alkotmánya a' három nemzet (magyar, székely, szász) és a' négy
bevett vallás (catholica, reformata, lutherana és unitaria) teljesjogegyenlségén nvugvék. Ingatagabb állapotot alig lehetett ennél képzelni. A' hivatalok papiroson egyenlleg osztatának el, minden befolyás szorosan kiméreték, és meglatoltatott,

hogy

se

nehezebbnek

se

könynyübbnek ne

talál-

tassák. A' szembetett érdekek Cerberusként ellenrözték egymást 's ugy
kimarták minden positióból hogy végtére a' befolyás egészen a' hivatal,

nem létezett egy közjogi st aránylag igen kevés
's
szobákba vonult
magányjogi trvény is, melly a' gyakorlati ('-létben sértetlenül föntartotta
volna magát. Erdély a' sokféle garaneziák miatt korlátlan absolutismusba esett 's minthogy a' catholica vallás az osztrák birodalomban
más vallásoknál több kedvezményekben részesült, tehát Erdély a' jogegyenlségi szép theoriák daczára tapasztalni volt kénytelen, hogy valamint közigazgatása absolutisticusvala, szintúgy hivatalnokai majdnem kivétel nélkül eatholieusok voltak. Ebbl következek, hogy az ellenzék, kivált az els idkben többnyire protestánsokból, a' kormánypárt pedig alig
valami kivétellel mind római hitüekböl állván a' politikai küzdelmekben
vallási szinezet, érdek és irány vegyült. Ez elevenebbé, de eredménytelenebbé is tette a' tusát. Különösen a' reformátusok egyházi figazgató
tanácsa igen gyakran volt az ellenzék legnevezetesebb kérdésében az erdélyi fkormányszék törvénytelen helyzetének megtámadásában még fényesebb szónoklatok 's még erélyesebb határozatok színhelye mint magok a' megyei gylések. A' törvény szerint t.i. a' püspökön kivül az egyházi
figazgató tanács többi elnökeinek az erdélyi fkormányszék református
tanácsnokaiból kellett volna választatni. Legalább ez látszik két ellenkez
törvény legloyalisabb magyarázatának. De azon egyetlen tanácsnok, ki az
erdélyi fkormányszéknél reformált hit volt, hivatalánál fogva követelte
az egyházi figazgató tanácsnál az elnökséget. Az ellenzék tiltakozott az
ilyly jogbitorlás ellen, mert a' guberniumot nem ösmerhette el törvén} esnek, 's haszintén azt törvényesnek tekintette volna is csak olyly elnök
alatt kívánt egyházi figazgató-gylést tartani, ki szózattöbbség által
választatik e' méltóságra. Szándékát keresztül vitte, 's még határozottabb
gyzedelemmel a' megyei gyléseken. A' kormányszék megaláztatva és
tekintélyébl kivetkeztetve vala. Bethlen János, ki a fóegyházi tanácsnál
is vezére volt az ellenzéknek, szózattöbbséggel egyik elnökké megválasztatott. Alig ln e' diadal megnyerve, midn az ország figyelmét még inkább igénybe vette az egyházi figazgató tárnics organisatiojának kérdése.
melyly ugy került sznyegre, hogy az aristoeraticus érdekek egész viszszahatását felköltötte 's több aggodalmakat gerjesztett a' kormánypártnál,
mint a' szabadelvek minden más tettei ÓS nyilatkozatai. Mert a' régi törvények kiszabták azon eathegoriákat melylyekbl az egyházi figazgató
tanácsnak alakulni kell: de olyly homályosok alának e* catltegoriák körvonalai, hogy a' törvénymagyarázat utján egyaránt lehetett volna az egy,
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,

,
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házi figazgató tanácsol buréaucratiai,aristooratiai ^ agj demoeratiai alapra
fektetni, nem is említve azon menynyiségét \\ befolyásnak, melyly a' pap
ság számára vala fentartandó, 's melyl) viszont a' törvénymagyaráaónak

hajlama szerint igen különböz nagyságúnak üthetett volna ki. Csak
példát emiitünk, minthogy sajátlag azon Pordult meg az égési organisatio
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kérdése minden pártszakadásokkal és ingerültségekkel együtt, melylyeket
magával vont. A' törvény szerint némelyly papi és világi hivatalnokon kívül az egyházi figazgató tanács tagjai közé tartoztak minden patronusok.
De a' kérdés ez volt: kiket lehet patronusnak tekinteni? Erre semmi fölvilágosítást nem nyújtottak a' régi adatok a' régi gyakorlat mert a' vallásügyben is az ellenzék erélyes fellépése eltt a' hatalom a' szokott viszszaéléseknél fogva kizárólag a' hivatalnokok kezében vala. Bethlen János,
és az általa vezetett párt a' képviseleti rendszer utján vélték a' kérdést
megoldandónak. Ha emlékezetünk nem csal, 94-re határoztatok a' bizonyos évekre megválasztandó patronusok száma, 's minden protestáns családf választási joggal ruháztatott föl. De a' választás kétfoku vala, minthogy akkor az erdélyiek az éjszakamerikai alkotmányra fordítván legtöbb
figyelmet, a' kétfoku választás által hitték egyeztethetnek az átalános
szavazatjogot a' rend eszméjével. Mihelyt az egyházi figazgató tanács organisatioja elkészült, a' választások megrendeltettek, a' nép, melyly századok óta soha semmi iránt meg nem kérdeztetett, élénken vett részt ezen
szokatlan mködésben. Az eredmény anynyiban kedvez vala, hogy majd
mind ellenzékiekre estek a' szavazatok; de viszont aggadalmat gerjeszthetett azért mert néhányan
kik magukat születésüknél és vagyoni viszonyaiknál fogva az egyház oszlopainak tekintették egészen mellztetének. Aztán megtörtént hogy a' nép egy pár olyly patronust is választott kik az alsóbb osztályba tartoztak. A' kormánypárt és a' szabadalmak
barátai rendkívül felingerültek valának ez organisatio miatt, 's az csak
ugyan kétséget nem szenved hogy a' széles alapú képviseleti rendszer az
egyházi ügyek igazgatásánál, legkevesebb öszhangzásban sem volt azon
;

,

,

,

,

,

,

,

absolutisticus és aristocraticus formákkal

,

melylyek Erdély közjogának

minden gyürüzetén átvonultak. Az egyházi figazgatótanács mintaoskolája akar lenni a' democratiának és az ellenzék megmutatni kívánta, hogy
,

miként szándékozik Erdély közjogát átalakítani

:

ezen gondolat foglala-

toskodtatta a' kormány- és aristocratapárt egyéneit. Több fölterjesztések
küldettek az udvarhoz 's Bécsbl rövid id múlva egy pirongató rendelet
érkezett a' kormányszékhez , melyly az organisatiót megsemmisíti, 's mindent a' régi lábra állit viszsza. A' kormányszék, melyly törvénytelen helyzete miatt olyly sokszor támadtatott meg az egyházi figazgató tanács
által , örömmel ragadta meg az alkalmat a' kölcsön viszszafizetésére , 's
egy catholicus biztost nevezett keblébl ki a' consistorium nagy gylésében megjelenvén, a' pirongatást és az organisatio megsemmisítését fölolvassa. Ezen eljárás méltó boszankodással fogadtatott de magára a' fels
rendeletre nézve az engedelmességnél egyéb választás nem maradt fön.
Minden körülmények arra mutattak hogy a' pártok közt már olyly nagy
hézag támadt, melylyet egyes engedményekkel többé betölteni nem lehet.
Vagy a' rendszernek 's az azt képvisel egyéniségeknek kellett megbukni,
vagy a' kormánypártnak az erhatalom segítségére vala szüksége hogy
a' rend , olyly értelmezésben mint általa vétetett , helyreállhasson. Bécsben az utolsó fogadtatott el. A' horvátországi bán teljhatalommal megérkezett Kolozsvárra.
politikát kell a' kivételes viszonyok közt követni ? nehéz kérdés vala annál inkább, mert minden öszszejövetel, minden értekezlet gyanús volt. öszhangzás a' legtávolabbi vidékek eljárása,

,

,

,

,
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ban a' központ törekvéseivel és ázoros egyetértés az ellenzék soraiban,
ezen nyugvék a' siker lehetsége. Bethlen mindent elkövetett erre nézve
de látszók, hogy az akadályok szaporodnak, 's maga a' szabadelv párt
is kezd a' kitzend terv iránt meghasonlani. Bethlennek nézete volt: a'
horvátországi bánt nem azonosítani az erdélyi kormánypárttal, 's arra
törekedni, hogy az biróvá tétetvén a' viszonyok fölött, az ellenzéknek
adjon igazat. Illy nézpontból kett következett volna: elször a' bán alkotmányellenes megbízatását nem támadni meg vagy legalább csak for;

,

mából

másodszor az erdélyi kormánypárt törvénytelenségeit az eddigi
szinteséggel ostromolni. De báró Wesselényi Miklós ki Magyarországból babérokkal és nagy szónoki hirnévvel érkezett meg, hibáztatta e'
politikát. „Ha, igy szólott, Wlassich tányéron hozná és nyújtaná nekem
át lélekidvességemet
azt sem fogadnám el tle." Az ellenzéknek a' két
irány közül választani kellett 's az a' Bethlenét tette magáévá. A' bán sziyesen hallgatta ki a' szabadelveket, rokonszenvet kezdett érezni Bethlen
és társai iránt, megvallá, hogy Erdély illy alkotmány talán helyzetben
soká nem maradhat, és sürgeté
felségénél az ország-gylés kihirdetését,
mi a kormányszék fhivatalnokainak megbukásával egy vala, miután már
elvileg nem hozaték kétségbe hogy törvény szerint a' diaetának kell választani a' kormánytanácsot. E' közben Wlassich báró midn legkevésbé
gondolta volna, Bécsbe fölhivatott 's többet soha le sem jött. Erdélyben
gyaniták hogy a' kormányelnök és pártja buktatta meg a' bánt az ellenzékkeli czimborálás miatt. Ezért nagy harag volt és nagy méltatlankodás,
noha belátni alig lehet, hogy mi bne van egy pártnak abban, hogy magát oltalmazza, Wlassich távozása után kitn idegenkedés kezdett a' polgárok és a' katonaság közt fejldni Mi volt oka ? senki sem tudá. NémelyIvek a' kende ff)/ Ádám gróf temetésekor támadt neheztelésekbl magyarázták; mások hinni akarták, miként a' katonaság lázzadási szellemet lát
mindenütt. A' gyúanyagok közé egy fiatal ember gondatlansága szikrát
;
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Az 1834-ki farsang utolsó napján t. i., az
letartóztatott valami
rendetlenségért a' frhely eltt egy tanulót. E' miatt többnyire diákokból álló csoportozat alakult, 's az ifjú kiszabadításáért küzdés kezddött.
A' zavar hírére támadó doboltatván sortz adaték, 's a' különben is futó
nép szuronynyal zetett mindig tovább. Bethlen több társaival a' nagy
piaezra sietett hol a' csoportozat és a' katonaság közt a' krawall már elkezddött. Ok csendesiteni akarták a' kedélyeket és személves tekintélyökkel befolyni a' rend helyreállitására. De Bethlent egy szurony arezban
sértette meg és a' sortz alkalmával az ellenzéknek néhány tekintélyes
tagja szintén sebet kapott. Nagy zaj támad egész Erdélyben a' kolozsvári
szerencsétlen esemény miatt. Az ellenzék a' kormányelnökre háritá, noha
alaptalanul, a' kravvallt, minden felelsségével együtt. A' tnegyegyülósek
a' iliaetának, melyly a' sok rendetlenségeknek véget vessen, öszszehivásaért folyamodtak a' legkomolyabb hangon, 'a küldöttségeket oeveztekki
az udvarhoz, kik fáradhatlani és ismételten kérjék az ország alkotmányos
jogainak viszszaadását. De még mieltt eze deputatiók fölérkeztek volna,
már az országgylés kihirdettetett május 2-ikára. A' választásokban a/ oppositio gyzött majd mindenütt. Bethlen, mint az ellenzék leje, a' központi
vetett.
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meg, azonban követségérl
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dott, mert királyi hivatalossá neveztetvén ki, barátjai a' párt érdekében
czélszerübbnek találták ha a' követségtli viszszavonulás által alkalmat
nyújt még egy taggal szaporítani az országgylési ellenzék számát. Az
1834-ki cliaeta a' legfényesebb volt minden erdélyiek közt, ha a' szónoklatokat tekintjük de a' legkevésbé gyakorlott és a' leghibásabb, ha a' kínálkozó alkalmak eszélyes fölhasználásáról 'a az eredményrl ítélünk egy
törvényhozás fölött. Bethlennek kevés része volt a' tan ácskozmány okban,
mert a' dolgok természete csakhamar megmutatá, hogy a' hol egy házban
ülnek a' képviselk azokkal, kik senkit nem képviselnek, ott ha nagy minoritásban vannak is a' nemzet megbizottjai, mégis okvetlenül uralkodni
fognak. Mert a' nagy birtok érdekei csak addig képviseltetnek a' törvényhozásban, míg a' pairek külön teremben tanácskoznak de mihelyt a" frend leszáll, mint testület, az alsóházi padokra, ne reméljen ott népszerséget ha alá nem rendeli magát. Az 1834-ki diaetán hamar kitnt, hogy
a' vezérszerep csak követ kezében lehet. Bethlennek nem lévén semmi amazon cselekvényességtöl,
bitiója, örvendett az alkalmon, melly föloldja
azon folytonos munkásságtól melly re különben sem vala elég hajlama.
Wesselényi Miklós, Kemény Dienes és Szász Károly közt oszlott meg az
ellenzék vezénylete. Eleinte Szász és a' mérsékleti irány látszott túlsúlyra
kapni; utóbb Wesselényi és a' radical párt került fölül. Az országgylés
eredmény nélkül oszlattatok szét. Wesselényi Pozsonba ment Kemény
Dienes hatása csak Fehérmegyére szorítkozott 's így a' viszonyok régi
medreikbe menvén viszsza Bethlen János körül gyltek öszsze megint
a' tekintélyesebb egyének. Neki volt egyedül központi hatása, de a'melylyet ezentúl is diaetai szónoklatok által nem szándékozott támogatni.
nem költi, de tiszta, kellemes, elmés és igen logicus eladással bírt. Elnyeit nem kivánta használni. A' parlamenti nagy napokban rendszerint
az mindig az
észre sem vétette magát; de ha irányt kelletett kijelölni
teremében és általa nyerte a' legels és az elhatározó lendületet. Továbbá
ha egy tárgy óvatos keresztülvitelérl volt szó, akkor minden részleteket
rendezett. E' birt egy magos személyt azon nyilatkozatra, hogy inkább
szeretne Wesselényivel egy házban, mint Bethlen Jánossal egy ország,

;

;
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,

,

,

,

O

,

ban

lakni.

—

K.

Sulpicius) a' tudományok franczia akadémiájának
egyetemnél az ásványtan tanára. Sz. Parisban 1787-ben
1811-ben a' mathematika oktatója lett az avignoni lyceumban 1813-ban
pedig a' marseillei collegiumban physika tanára. A' restauratio után
XVIII. Lajostól megbízást kapott, hogy ásványgyjteményét Angliából
szállitsa Francziaországba. Ennél aztán aligazgató lett
ez id óta fleg
az ásványtannak szentelte tanulmányait és e' tudomány különböz ágaiban igen kitn szolgálatokat tn.
1818-ban kormányköltségen utazta
rreg Magyarországot 's vizsgálta azt meg ásványtani vonatkozásban.
Vizsgálatainak eredményét e' munkájában tette közzé „ Voyage tninerologique et géologique en Hongrie" (3 köt. Parisb. 1822. atlaszszal) olyly
munka, melyly Magyarország trachitformátióira és harmad képleteire
nézve igen fontos. A' 3-ik kötetet melyly a' fóldismei eredményeknek
rendszeres öszveállitását foglalja magában, Kleinschrod németre is fordi,
totta (Lipcs. 1825.) Magyarországból viszszatértével a' párisi egyetemnél

Beudant (Ferencz

tagja,

's a'

párisi

;

;

—

:

,
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alkalmaztatott; Magyarország föld- és ásványtana körül szerzett érdemeiért pedig a' m. akadémia külföldi lev. tagjai közé Boroztatott,
munkája ,,Ess<ti d'un rours élementaire el generál d<-s sciemes physiquee", melyly két részre oszlik, az egyik „Traité élémentaire de physique" (5-ik kiadás , Párisb. 1833. németül : Lipcsób. 1830.); a' másik:
„Traité élémentaire de minéralogie"> (Párisb. L.S24. 2 köt. kiadás 1830;
németül Lipcséb. 1830). Jelesül ez utóbbik nagy figyelmet ébresztett;
benne B. nem csak igen ajánlkozó ásványrendszert állított fol az elemeknek Ampéretéle körörü (kreisförmig) egybeállítása alapján: hanem a'
részletek, kivált a' végy- és láttani viszonyokkali bánásban is igen czélszerü haladást fejtett ki. Mint önálló természetbúvár, már az eltt igazolta magát vizsgálataiban
,,a' tengeri puhányok életének lehetségéról
az édes vizben" 's munkáiban: az ásványok önsúlyáról, 's az ásványtestek
végy bontásáról.
Cs. F.
Bezerédj István, fia az öregebb Istvánnak, szül. 179-ban nov. 28-án
Sopron megyében, Szerdahelyen, iskoláit végezte Sopronban és Pozsonyban, hol magát nyelvekben 's tudományokban kimvelvén, áttette lakását

F

:

:

:

—

Tolna megyébe, melylynek a' lelkes öreg Csapó Dániellel együtt reformátora, 's benne úgy a' szabadelmü ellenzésnek, mint általában a' közjó elmozdítására irányzott nemesebb közszellem kifejlésének teremtje lett. Már
azl 825-ki o.gyülést megelzött években, midn az alkotmány aláásása megkísértetett a' küzdk közt látjuk Bezerédj Istvánt, ki lelkes szavakat emel
's repraesentátiókat ir a' megtámadott nemzeti jogok védelmére. Az 1830iki országgylésen már mint követ van jelen, úgy a' hoszszúl83 2/ -ikinis,
6
hol fleg az úrbéri tanácskozásokban már kitünteti magát azon emberszeret 's népbaráti nemes hév, azon humanitási szellem által, melyly Bezerédj
egyéniségének különösen jellemz sajáta. Jelen volt az 183 n 40 -iki országgylésnek egy részén is, de a' politikai pártoskodásnak már ekkor Tolna
megyébe is beoltott mételye viszszahivatását eszközlé 's helyébe Perczel
István küldetett, kit az országgylési közönség gúnya 's íütytye fogadott. Az 184 3 4 -iki országgylésen Bezerédj ismét Tolna megye követi székén ült, ezúttal Perczel Mór társaságában. Az utolsó posonyi országgylésre azonban, 1847-ben, nem választatott meg, ekkor az administratori
,

,

rendszert pártoló 's ezáltal megvesztegetett conservativ párt levén erben és többségben. Mindazon országgyléseken, hol jelen volt, a' szabadelmü oldal legbuzgóbb tagjai, 's legkitnbb, legékesb szónokai közé tartozott, valamint azon megyék zöld asztalai mellett is, hol befolyást gyakorolt, mint Tolnában, Sopronyban. Azl840-i országgylésrl kiküldött büntet-tön énvjavaslat-készit orsz. választmánynak kitn tagja volt 'a
pártja szellemében több vezérezikket is irt a' Pesti Hírlapban. Hü és munkás részt vett ezenkívül az egyesületi életben, 's több egyesületnél, mint
p. o. a' kisdcdovó-egyletnél, védegyletnél, gyáralapító társaságnál 'aat. ai
igazgató választmányban foglalt hejyet, 's szóval és tettel és pénzáldo/attal lelkes hatást gyakorlott az egyesületi hazafias vagy emberbaráti
lókra. Nevezetesen Hídján kisdedóvó intézetet Lfl alapított. (1. líe/erolj
Amália). Mé'g mieltt az országos védegylet eszméje megpendült volni
1844-iki orsz.gy. végén Posonyban Tolna rendéi mar egyesületet alukit"ttak kizárólag magyar posztó viselésére, 's ezen egyesüli egyik leghulib
,

,

'

,
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tagtársa Bezerédj István volt, ki, hogy e' törekvéseknek a' gyártás positiv
mezején is megfeleljen, tolnai jószágán szederfákat ültetett, szederegyletet alkotott és nagyobb terjedelm selyemtenyésztést kezdett. A' legsajátabb tér mégis, mellyen Bezerédj elszeretettel 's lelkesült buzgalommal
mködött, az emberszeretet 's a' szegény adózó nép érdekének, boldogitásának tere volt. Ezért fleg az úrbéri tartozások kevesbitése, könynyitése, az örökváltság, 's közteherviselés azon tárgyak, mellyekben Bezerédj az elsséget senkinek se engedi által, 's melly t, mint parlamenti

megyei szónokot anynyira lelkesíti, hogy illy alkalmakkal önmagát
O volt legels a' ki az 1844-iki eredménytelen országgylés
után, midn a' közteherviselés életbeléptetése, melylynek elvét a' phariseusok czifra phrasisokkal pártolák de valóságát megbuktaták, ismét boldogabb idre halasztatott az önkéntes adózás eszméjét kimondá, 's magára azonnal alkalmazá is a' mi, ha gyakorlati tekintetben csekély siket
's ezért a' practicus gr. Széchényi István roszalását magára vonó rendszabály volt is, de minden esetre a' legnemesb forrásból eredt, 's Bezerédj,
és mindazok, kik t e' téren követék, keser gúny helyett legszintébb tiszés

túlhaladja.

,

,

,

,

És ismét

volt legels, ki tolnamegyei

kokasdi jobszerzdést kötvén, bebizonyitá, hogy a' jobbágyok felszabadítása nála nem csak peng szó, hanem
komoly meggyzdés 's érett szándék. Ezen jobbágy-boldogitási térre tartozik még a' telepítés mellyet szabad föld alapján Tolnában, jó sikerrel
életbe léptetett úgy, hogy Szedres szabadközség, mellyben az els házak
1838-ban épültek, már 150 házra szaporodott. Bezerédj a' becsületesség és
emberszeretet, szivjóság 's szolgálatra kész nyájasság példánya, 's az emberiségért, az örök jogért 's igazságért fenlobogó lelkesedése ollykor túlságokra is ragadja, és hideg számító politikusok gúnyainak teszi ki. A'Croquis szerzje így jellemzi
Bezerédj István Magyarország els quakkere.
Géniének tartatik 's csupa becsületességbl mindent elkövetett, hogy e'
véleményt megezáfolja. Bezerédj alaposabban szólana ha beszéde alatt
jeget tennének fejére 's limonádot adnának innia. Neki sok esze 's itél
tehetsége van csakhogy mindkett elgzölög az érzés és képzelet roppant
tömegében, mellyet
monopolizál. Lássátok t, ha valamelly kérdés különösebben heviti, mint elpirul a' kis férfiú; szava, szeme, egészteste sir;
Bezerédj politikai Jeremiás, kinek könyei drasticusabbak, mint szavai.
Legfényesb specialitása a' philanthropia; ez az kedvencz leánya, melylyre
büszke, melylyet ápol, felpiperéz 's bens örömmel és lelki gyönyörrel mutogat. Ez az
vallása, theocratiája, melylyért vértanúvá lenne. 'S ezlegkevesbet sem hasonlít Bentham önz philantropiájához ellenkez pólusa
a' malthusféle pessimismusnak. A' mostani socialisticus rendszerek terén
kívül állva, e' philantropia arra törekszik hogy minden törvényt bizonyos
emberiségi punctiun gravitatíssal lásson el 's a' felfordított pyramist talpra
állítsa. Érzi a' szenved emberiség érverését
philanthropicus orvos-tanácsokat ad a' magyar törvényhozásnak 's rendeletei bizonyítják, menynyire szorul maga is orvosra. Én azonban szeretem 's tisztelem e' férfiút,
mert rokonszenvét embertársai java iránt tiszteletreméltónak találom, ha
eszközei 's azok használata czélszerütlen 's túlfeszitettnek látszik is. Nincs
undokabb az emberi társaságban mint azon önzés melylyet felebarátateletet érdemeltek.
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feltételek alatt örökváltsági
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mik sem java

sem fájdalma meg nem

indíthat. Bezerédj

nemes

férfiú,

de

bölcs törvényhozónak nem mondható, és ha az ellenzék
egykor hatalomra jut, Bezerédj számára külön emberszeretet* tárczát kell
némileg használhassa." Ezen jellemzésben sok túlzott
fölállít nia, hogy
elmésségvadászat , de sok igaz is van. Bezerédj, mint szónok a' magyar
szónokoknál olly ritka sokoldalú tudományosság 's acsthetikai mveltsékedvencz
gén kivül, fleg azon ihletett lelkesedés által kitn, melly
tárgyai védelménél elragadó va teszi. Szent irása a' \áltozhatlan, örök igazság, a' természeti jog, mellybl, mint valamelly si szent forrásból . fkép

státusférfiúnak

's

t

,

t

szereti meritni védokait. 'S

védokok sokszor nem is anynyira védokok,
a' tzpróbát több évtizeden át kiál-

e'

mint nemes, megragadó érzelmek.

emberszeretetet párosít, 's mitárgyakról szónokol derit nagy homlokán mintegy fénysugár
látszik lengeni. Egyik legclragadóbb beszéde volt p.o. az 1844-iki országgylésen az, midn a' halálos büntetés eltörlése mellett emelte föl hatályos
szavát. Polémiában épen ezen tulajdonainál fogva nem ers ajkairól sért,
ellenségeivel is gyöngéd
gúnvos veszeked szavakat sohasem hallani
hiven philanthropismusához. Ezért beszéde olylykor elkiinélettel bánik
ragadó, de mindenkor jótékony 's megnyugtató hatású. Külseje, kopasz
nagy homloka 's egész fejalkata a' régi görög bölcsekre emlékeztet 's az

lott, tántorithatlan hazafisággal általános

dn

illy

,

,

,

;

,

,

,

,

aesthetikai mveltségbe avatott , classicusokat ismer szónoknak ollykor
valódi antik zamat van beszédében, melyly neki nem ok nélkül f-zerezte
meo a' magyar Demosthenes nevét. Hogy a' Croquis Írójának, bár kisebb
-

akkor

midn

Bezerédj számára külön emberszeellenzék 's maga Bezerédj is
azáltal, hogy az ellenzéknek 1848-iki év mártiusán kormányra jutásával
Bezerédj István bár pártjának egyik legbeíölyásosb, 's legtiszteltebb em-

mértékben

,

igaza

volt

,

reteti tárczát javaslott, ezt elismeré a'

magyar

,

nem

vállalt. Azonban a' pesti országgylésié Tolna megyénépképviselül választatott 's mind végiglen egészen a' világosvári
catastrophaig, az is maradt folyvást bizva Istenben 's a' szabadság gyzelmében, melylyet Isten nem hagyhat elveszni. Osztozott a' forradalmi
országo-yülés 's kormány minden sorsában, Debreczenbe's Szegedre ment.
Azonban minden alkalommal természetének legbensbb lényegéhez képest, mérséklési, kiegyenlítési szellemben, 's minden kegyetlen, vérengz,
terroristicus rendszabály, különösen a' vésztör vén yszékek 's a' meg nem
jelent követek kizárása ellen nyilatkozott. Hivatalt mind végiglen nem
viselt. Els neje volt a' lelkes Bezerédj Amália, vele egyazon családtagja,
(1. Bezerédj Amália), második nül vévé, már a' kitörend forradalom sejtelmei közt, de a'jövbe vetett ers hittel, els nejének testvérét, a' szinte

bere, hivatalt

bl

,

,

,

,

,

lelkes B. Adélt.

—

T.

Bezerédj Amália.
Sz. Ivánfán.

Egyike

B.

litván neje szül. 1804-ik évben Vasmegyében
egyéniségeknek, melvlveka' legeredetiebben

volt azon

önmagok

szerint fejlenek ki 's alakulnak, 's melylyekoen egyszersképesség azonnal eredményben igyekszik magát kifejezni.
ha az efféle természetek ép,
tehetség valódi életet is keres. Szerencse
ers és eleven erkölcsi érzékkel is bírnak, mi Bezerédj Amáliábm kitn
mértékben megvolt, az erkölcsi törvény mint ösztönszer szükség élvén
,
ibályok, nem mint
benne 's a* saellemi világban fejld igazságok

csak

mind

a'

,

Bezerédj.

meglep jelenetek hanem mint
testvérei foglalván helyet ifjú lelkében.
új

már honos nemtknek ismeri
st már gyemekkorában

,

,
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,

melylyre távolrokonával Bezerédj Istvánnal
mint házassága után
ezen tulajdonai sokféle jelenetekben mutaták ki
1821-ik évben lépett
magokat, melylyek azonban közelebb körén kivül alig térj edének, kivévén
jeles irodalmi munkálatit, melylyek közöl a' német nyelven irt novelláiból
megjelent két kötet isméretesb. Közelebbi körének azonban igazán lelke
leánya, 's eredeti typusú maoyar
volt, és abban, mint hazájának
hölgy a' mellett pedig mint az emberiség általános , legmagasb érdekeiért
buzgó vallásos lélek nem keresett, de annál kedvest>és hatályosb befolyást
férjének különösen politikai életében és a' szó mao-asztos
gyakorlott
értelmében valódi feleségének mondathatott.
Csak késbb eoyetlen
leányának Flórinak 1834-ben történt születése után nyílt fel eltte azon
a' legsajátságosban hivatva volt
tér, melylyen
a' gyermeknevelés.
Fájdalom, kora halála 1837-ik évben bezárta már pályáját, melylyen
gazdagon fejld tehetségeinek csak még kevés id kellett volna, hogy
bven gyümölcsözzenek a' hazának.
Mutathat azonban az irodalom és az élet maradandó emléket ezen
idszakbani mködése után. Flórt könyve melylyet nagyrészben, leánykáját ölében tartva, szült benne és mondogatott el rögtönzve a' kisded
eltt az anyai lélek és melyly hevenyében tett jegyzetei után a' hidjai
kisoskola számára szolgálandó tankönyv kezdet-töredékeivel együtt jelent
Bezerédj Amáliának a' gyermek-irók közt kitn
meg halála után
helyet biztosit, mint az Athenaeumnak ezen gyermekkönyv feletti igen
méltató Ítéletét annak keleté 's eredménye folyton igenis igazolja. Flóri
könyvéhez sorozzák magokat a' „Földest
szintén korán félbeszakasztott
esték''. Sajnálni lehet valóban ezen gyermekirodalmi ritka talentomnak
elhunytát mködésének derék kezdetén és igen természetes 's bennünk
igen eleven óhajtás bár találkoznék a' magyar anyák közölt, ki szintolyly
eredeti lélekkel és kifejtéssel folytatná, mit Bezerédj Amália a' magyar
kisdedek számára megkezdett. Szegény hazája áldása jutalmazná t,
melylynek magyar szellem jövendje, reá szorul valóban, most inkább
inikt valaha, hogy az, fiai 's leányainak már els zsengéjében ilyly ápolást
nyerjen. Másik emlékét gyermeknevelési hivatásának Bezerédj Amália a'
kisdedóvás ügyében hagyá, nemcsak az intézeteknek terjesztésére nézve
buzgó 's bár csak közvetett, azonban nem csekélyebb hatású mködésében, hanem egy olyly kis oskolának, lakhelyén, Hidján Tolnamegyében
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az

saját eredeti

maga
részét

módja

felfogása szerinti felállításában is, melylyet
melylynek életbe léptetésében töltötte nagynyavalyája utolsó szabad napjainak
együtt nvérével
's

szerzett, alakított, és

halálos

— ki

,

aztán azon oskolát elhunyt nénjének szellemében híven
folytatva, azt sok szegény gyermekre nézve jobb és méltóbb élet kútforrásává tévé. Átalán Bezerédj Amáliának életérl e' tekintetbea alig
lehet szóllani a' nélkül hogy vele öszszekapcsolva testvérhúga Etelka is
ne említtetnék. Melyly két hölgy szeretetben és lélekben öszszeforrva és
egymást kiegészítve mködött igénytelenül a' szegény-gyermek-nevelés
a' melylyen az érdem olyly gyengéd és
isten eltt kedves pályáján
Etelkával

,

,

magasztos, hogy földi jutalmon
Vi. k. hm. Tár. I. köt.

felül áll,

—

Y.
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Bibliograghia 1. könyvtan.
Biddle (Miklós) az egyes, éjszak-amerikai státusok bankjának elnöke,
sz. 1786-ban Philadelphiában, 's atyjától, ki Pennsylvania, státus alelnöke
volt, 9 testvérével együtt igen gondos nevelést nyert. A' philadelphiai 's
princetowni intézetekben tanulván, 1804-ben ügyvéd lett, 's Ármstrong
követ kiséretében, mint titoknok, Parisba ment hol a' Francziaország
által több amerikai keresk. háznak fizetend pénzek rendezésével foglalkodott
ezután Monroe követ 's késbbi elnökkel
szinte követségi
titoknok minségében, Londonba ment, 's onnét 1807-ben tért viszsza
hazájába. Itt elbb ügyvédkedett 's Dennievel társaságban a' democrata
szellem Portfolió lapot adta ki, 1810 11-ben szülvárosának képviselje
volt Pennsylvania törvényhozó gylésében, 's határozottan és melegen
,

;

,

—

szólott a' Clay Henrik által tervezett úgynevezett amerikai rendszer
's
nemzeti bank felállítása mellett. 1814-ben szinte Philadelphia városa
Pennsylvania senátusába választá meg
's az Angliávali háború alatt
vezette a' fváros és Pennsyilvánia státus katonai szervezését. 1817 's
18-ban a' democrata párt követjelöltje volt a' congressusba, de a' foederalisták pártja ezúttal megbuktatá. 1819-ben jött elször érintkezésbe az
egyes, státusok bankjával, melyly akkor nagy veszélyben forgott mert a'
congressus egy saját választmányra bizta ügyeinek megvizsgálását,
melylynek véleményezése nem igen volt alkalmas a' közönség ez intézet
iránti bizalmának megersítésére. A' congressus közel állott hozzá, hogy
a' bank szabadalmát viszszavegye,
ennek activái 25°/0 -tel állottak
's
parin alul. E' mostoha körülmények közt választatott Biddle bankdirectorrá, hangdon Cheres pedig elnökké. Ez utóbbi tehetségeinek
köszönte a' bank újra felvirágzását, azonban hangdon Cheves már 1821-ben
letette hivatalát, 's helyébe a' már ekkor pénzügyi ismereteirl elhiresedett Biddle lett a' bank elnöke. Monroe és John Quincy Adams praesidenssége alatt teljes bizalmat élvezett a' bank, de ez idben már elkezdtek
Biddle és a' bank-directorok a' státusügyekbe avatkozni
hírlapokat
bérelni, politikai jelentségeket zsoldba venni, 's a' választásokra befolyni.
,

,

,

,

Biddle,

a'

pénzaristocratia élén állva

,

legaljasabb oldalról ismerte

meg

az

a'
embereket, látta e' gylöletes rendszert egész demoralisátiójában
whigpárt lábainál feküdt, a' sajtó nagy része kezében volt a tle bérbe
nem vett lapok alig tengettek, képviselket, kormányzókat, senátorokat
választott a' különböz státusok számára. Tlyly hatalom 's befolyás birtokában bizonyosnak tartotta a' praesidensi széket. E' szemtelen avatkozás
és túlhágások következménye volt a' bank 's a' deniocrata-párt közötti
nevezetes küzdelem (1. Éjszak-amerikai bank). Midn a' pennsylvaniai
bank megbukott, B. csalással \s a' státuselleni öszszeesküvéssel vádol's
törvényszék elébe állíttatott, de ettl fölmentetett. A /.olt a
tatott
viszszavonulva élt philadelphia-tnelletti mezei jószágán, hol L 844-ben
halt meg. A' nyilvános gúny, melylynek élte utolsó eveiben az eldölyiqsültpénzaristocrata kitéve volt, még temetéséi sem kímélte de tagadhatlak
hogy nagy elinetehetségü férfiú volt, kinek legfbb hibája féktelen dios,

,

;

;

—

vágya.
h.
Hiedcriiinnii (Károly) bölcsészei rendkívüli tanára Üresében sxül,
nagyobb
b
1812-ben, tanull Dresdában
Lipcsében, Heidelbergben
•

,

j
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utazás után letelepült 1834-ben a' lipcsei egyetemnél. A' német bölcsészet
gyakorlatiatlan iránya ki nem elégítvén
irataiban 's tanításaiban
anyagiabb és practicusabb térre lépett. Philosophiai nézeteinek terjedelmes
eladása van Lipcséijen 1839-ben kiadott „Fundainental-Philosophie"jában. Ugyanezen évben mondta el „Wissenschafl und Universitat"
iratában az akadémiai életrli nézeteit, fleg Schindler hasontároyú, de
ellenkez értelm irata ellenében. Ezen anyagi és gyakorlati irány azonban
nem tetszett a' szász kormánynak, 's tudtára adaték, hooy annak tovább
terjesztését legfensbb helyen nem óhajtják. A' becsületes Biedermann
,

,

meggyzdésérl

azonban

le

nem akarván mondani

,

le

mondott inkább

a'

státuséletben lehet jövendjérl 's ezentúl egészen iróvá lett. 1840-ben
akadémiától kitzött díjért pályázva, e' munkát irá
a' franczia tud.
Kritische Darstellung der neuern deutschen Philosophie non Kant an
melyly tartalmára nézve dicsérettel fogadtatott ugyan de hibás fr. nyelve
miatt nem pályázhatván ujabb kidolgozásban németül jött ki Lipcsében
1842—43. 2 kötetben.
1841-ben alapitá B. a' Deutsche Monathschrift
:

,

,

—

melylyben a' német nemzeti életet anyagi 's ipari
elmozdítása által igyekezett ersítni 's alakitni. E' havi
iratban, melyly 1845. végével korlátlan kötetekben megjelen évnegyedes
Folyóirattá lett, valamint 1844. óta alapitott Herold czimü folyóiratában
a' státus és egyházbani haladás ékesszólló, eszes és szabadelmü vedének
bizonyitá magát, miért 1848-ban polgártársaitól képviselvé is választatott 's a' frankfurti pari. kitn tagja 's jegyzje volt.
/*.
Biernatzky (J. C.) született Altonában, tanult Jenában, Hálában és
Kiéiben lelkész lett Haliig szigetcsoporton a' dán partok nyup-oti oldalán
késbb pedig Friedrichstadtban a' holsteini herczeo-séo-ben hol
1842-ben holt meg. Munkái pietisticus szellemek, 's részint mao-as költi becscsel birnak, u. m. „Der Glaube" (költemény. Schleswig; 1825.):
,,Die Wege zum Glauben oder die Liebe aus der Kindheit. Wanderungen
auf dem Gebiete der Theologie im Modekleide der Novelle." (Altona 1835-);
„Die Haliig oder die Schiffbrüchigen auf dem Eilande in der Nordsee."
(Altona 1836.); „Der braune Knabe oder die Gemeinden in der Zerstreuung." (2 köt. Altona 1839.). Öszszes munkái kijöttek 8 köt. naoy 16-rét.
Altona 1844.
Bens, mély jámborság, hitérti lelkesülés, nemes érzelem, szerencsés költi tehetség, 's jeles eladás jellemzik B. minden költeményét; az életrli nézete nem ment minden egyoldalúságtól, nevezetesen a' nagy városok elleni bigott elfogultság a' léleküdvnek csak vallásos elvonultságban keresése csaknem a' nevetségig nagy; eszméje theologiai kérdéseket illy utón fejteni meg, nem a' legszerencsésebb, mert csak
félig elegit ki. Egyes ábrázolatok azonban, különösen „Hallig (C -jáha,n valóban mesteriek, 's mély gondolkodóra, 's erteljes lélekre mutatnak. //. Alaios Prosper lengyel gazda 's pénzügyér, ki az utolsó lengyel forradalom
alatt szomorú nevezetességre jutott. Szül. 1788-ban Kalisch palatinatusban régi nemes családból Németországban 's hoszszas utazásokon
velte ki magát; hazatérte után példány-gazdaságot állitott 's gazdaképz
iskolát Sulislawiceben 's egészen a' gazdaságnak élt, egy második Thaer.
Azonban az 1820-ik év forduló pontot képez életében. Tagja lett ekkor

czimü

jeles folyóiratot,

kifej lésének

—

,

;

,

,

,

:

,

,

,

—

,
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;

,

,

Kalisch részérl az országtanácsnak,

's

e'

minségében

olly erteljesen
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ellenszegült az orosz hatalom zsarnoki rendszabályainak , hogy a' kormány
mindent elkövetett újra megválasztatásának akadályozására. Es ez sikeazonban ezentúl el nem r.énmli *S több hazafival együtt aláirta
rült is;
azon addresset, méllyet a' kalischi palatinátus Miklós ezer koronáztassa
alkalmával a' lengyel alkotmány sérelmeit illetleg benyújtott. B. 1829-ben
másodszor választatott a' tanács'-tagjává, 's midn a' forradalom kitört,
Kalischba sietett az oroszokat lefegyverezni. A' dietator parancsára a'
számvev kamra elnökségét vállalta fel Varsóban* 's midn a' dictatúra
helyébe, többek közt az ö sürgetésére is, a" nemzeti kormány lépett, 1831.
januárján pénzügyminister lett. De a' pártviharok dühöngése közt nem
soká tarthatta magát e' sikamlós polezon. Varsó bukta után a'Zakroczinban alakúit új nemzeti kormányban ismét pénzügyminister volt, 's mintán
minden elveszett FranCziaországba szaladt, hol ismét földmveléssel *s
.

,

,

e'

munkák Írásával foglalatoskodott. — B.
Biguon (Lajos Péter Eduárd.) Lásd: Közli. Ism.T. II. k.— 1830-ban
téreni

a'

napokban az ideiglenes kormány külügyi ministerrénevezé's Lajos
Fülöp is aug. 11-ikén a' ministertanáesban meghágva, de már ugyanazon
év novemberén kilépett a' ministeriumból, 's a' doctrinairek gyzelme után
elhatározottan az ellenzékhez csatlakozott, 's a' követkamrában melylynek 1817-tl 1837-ig folytonosan munkás tagja volt, több izben nagv

júliusi

,

erélylyel lépett fel

ministerek külügyi politikája,'s kivételes rendszabályai
a' német szövettség 1832-iki július 28-iki
határozatai ellen is.
1837-ben pairré neveztetett, 's 1841-ben jan.
7-én meghalt Parisban.
Franeziaország egyik legkitnbb publicistája, méltán áll azon hírben, hogy a' külvíszonyokat, az idegen álladalmak
alkotmányait, közigazgatását és segédforrásait jobban ismeré, mint a' francziák közönségesen szokták. Józan, tudományos f, 's a' történettan és
saját élete tapasztalatai által okulva 's megérlelve, mindenkor bölcs
mérsékletet mutatott, 's nem osztá a' pártok túlságait, melylyeknek ezek,
mozgalmas idkben olyly könynyen adják át magokat 's mely lyek által
azután vesztükbe rohannak. Egyetlen elfogultsága: Napóleon 's a' dicsteljes
császárság volt
melylyhez legszebb emlékezései ragadák.
Napóleon, végrendeletében, következ intézkedést tett: <,Bi</>i<>>( bárónak
100,000 frankot hagyok, 's felszólítom hogy írja a' franczia diplomatia
történetét 1792-tl 1815-ig."
E'felszólitásnakfií'^noii nem teljesen ugyan,
de részben mégis eleget tett 1827-tl 38-ig megjelent 7 kötetes munkájában, melylynek czinu
Eisttnre de Francé deptti* le 18 brumaire (17i»l>)
jusqu'a la paix de Tilsit, 'á ennek 1837-ban kiadott 4 kötetes folytatásában: „Histoire de Ftance depvis Ui paix de Tilsit jvsqu'en 1812."
Ez Bignonnak legjelentékenyebb munkája, melyly a' legjelesb történeti
munkák során kitn helyet foglal.
h.
Itiluir vármegye* Fekszik Magyarországnak az aj felosztás szerint
n.-váradi katonai kerületében, \s határozzák keletrl Erdélyország, délrl
Arad, nyugotról Békés, Szabolcsvármegyék 's Hajdúkerület; éjszakról
Szabolcs és Szathmárvármegyék. Nagysága 200 M _) mérföld és igj
legnagyobb az egész országban. Csaknem fele az egész megyének, es
pedig a' keleti,, erds begyes ; ellenben ayugoti íele gyönyör rónaság,
melylyel erdk esak ritkán szttkitnak meg. A' hegyes résznek legmu
ellen.

a'

— Hatalmas

szót emelt

—

—

,

—

,

,

—

:

—

,

.
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sabbja az erdélyi határszéleken 's a' béli vidéken fekszik, innen nyugotra
a' bikkeseket,
a' hegyek mindinkább szelídebb alakot vesznek magukra
;

tölgyes, cserjés erdk,
's dombok váltják fel
,

kszikláé zordon hegyeket viruló szlhegyek
míg végre ezek is a' végtelen síkságban egészen
a'

^

ide

erd

íyajan a jvarpátból

Batrina hegysoi'nak ágazatai.

is

bejön,
ryek

Ebbl

két

ág megy ki, 's nevezetesebb részei a' Gyalu Ripi Kalinyásza Kukura' vasérczekkel bvela' Moma
bita, a' nagy magasságukopasz Bihar
ked Sánczhegy, a' Kumunuczel a' Sebes-Körös völgyének hegyeit
magasságban túlhaladó Magura, Boicza, Affingét Keczina, Ples. A'
harmadik f hegytömeg a' Sebes-körös és Berettyó közt fekv tért
borítja el, 's szinte folytatása az Erdélybe men, de a' Sebes-Körös forrása
megkerülése után ismét viszszatér batrinai hegyágazatnak. Itt legnevemelyly egész
zetesebb hegyek az Oszoly, Hágó, különösen pedig a' Réz
hegylánczot képez, és zordonsága által nyilván mutatja a' kárpáttali
atyafiságát. A' fonárzai és pesterei vagy mint mások nevezik, eskülli
csepegköves barlangok nevezetesek. Folyói közöl említést érdemlenek
gyorsaság tekintetében vetélytársa
a' nevét méltán. visel Sebes-Körös
miután Erdélybl Feketetónál beköszöntene,
a' Vágnak és Hernádnak
regényes szépség
's
a' vármegye közepén egyenesen nyugatnak foly
völgyet képezvén, Váradon túl már sebessségébl alább hagy, st Vizesgyánon alul ágyát is elveszteni látszik 's a' mellékén fekv helységek
roppant kiterjedés nádas rétségeket
határait árvizeivel pusztítván
képez, 's Okányon túl Békésvármegyébe lép által. Váradig talpakra
hajózható, 's ezen hozatik le Erdélybl a' temérdek fenyszál, deszka,
nevét hihetleg feketezöld színérl vehette. Ered
'stb. A' Fekete-Körös
a' bihari havas aljáa, 's miután a' Gyepest és Kölesért magából kibocsátotta volna, szinte Békésmegyébe megy által. Rajta kasokban sok fát
szálitanak Békésbe, 's fövényébl gyakran mosnak aranyat.^ A' Berettyó
1 2 mérföldnyi folyása után a' Sárrét
ered az Oszoly hegy forrásaiból
mocsaraiban rendes medrét elveszti s több ezer hold legtermékenyebb
földet tart víz alatt. Az Ér Kraszna vármegyébl jön 's mintegy 5 mért,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

?

,

,

Berettyóba szakad. Ez csendes és lassú
viz, a'' honnan nagy károkat nem tesz. Melléke igen kies és termékeny;
hajdan szép nádat termett, de mióta szabályozása elkezdetett, sok nádsága kiszáradt; nagy viz idején sok és jó íz csukával bvelkedik. Nevea' leggyakoribb,
zetes, hogy Biharban e' folvó mellékén tapasztaltattak
Szalonta
a' Korhány
legerszakosabb földrengések. Többi vizei
's

földnyi folyása után Pocsajnál

a'

,

:

mellett; Töz, melyly Szuszág melletti nagy hegybl ered, 's magas eséssel
mint csekélyebb patak törekszik az útjában lev köveken keresztül a'
laposabb tájakra, Tamásdánál Aradból ujolag a' bihari határra lépvén a'
Feketekörösbe vegyül. Majd mindenütt roppant erdségek közt folyván,

ágya mód nélkül megtelt fákkal melylyek vizét a' szép erdségekre
vetvén, sok károkat, és számos kiszakadásokat okoznak. Hollód ered a'
Pecze,
rossiai hegyekbl a' rippai határban 's a' Fekete-Körösbe ömlik
a' belényesi járásban az úgynevezett Bányahegyekbl jön, 's miután a'
Püspökförd mellett elfolyván ennek, és alább a' Felixf örd meleg vizét
,

;

,
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Ij-Palota mellett a'
N.-Váradot keresztülfutván
Kicsiny, de némelvlykor hirtelen áradó kártékony
viz, más óldalrul ritkán' fagyván be, iparos raüvek forgatására nagyon
alkalmas. Apró tavakban, nádas rétségekben és mocsárokban nagy bsége
van e' megyének, mert csak azon Sárrét, melylyet Sebeskörös és Bentt\ ó vizei képeznek, 70,000 holdnál többet foglal el, pedig a' többi
folyóvizek is nem megvetend nádas réteket 's mocsárokat hagynak maguk
után. Levegje általában egészséges és tiszta, kivált a' hegyes vidékeken de a' sárréti rétségek körül is ers pozsgás emberek láthatók. A'
belényesi járásban több helyeken, a' szalontai járásban Kútfejen gelyvások
találtatnak. Ásványvíz van Kalugyer helység határán, melyly hideg forrás koronként félbeszakadó kifolyással, (dagadt) forrás), 's a' köznép,
inkább babonából, több bajban használja ugyan de' különös foganatot
tanúsít az üdült csúzok, 's gyöngeségen és gyuladásOs állapoton alapuló
szembajok ellen, llévviz három találtatik, t. i. kett közel N. -Váradhoz
('s egymáshoz is közel) Püspök és Félix fördje vagy bányája név alatt:
az els Hajó, a' második Pecze Sz. -Marton helység határán, a' harmadik
Robogánijbun. A' Püspök-bányabeli vizet iszszák is a' Felixhíxnxíi vizét
pedig csupán fördésre használják. A' robogá/n/i meleg forrás egészen el
van hagyatva, mig a' másik kett különösen pedig a' második nyáron
által sok vendégnek örvend. Konyhasós forrás
van Tatarosnúl nem
meszsze egy asphalt-kszén telephez, melyly azonban egy lapályos téren
minden viszontagság szabad kényére hagyva gyógyvízül nem használaz els
tatik. Vasas savanyuvizforrás találtatik Szalárdon és Tenkén
rendes fördi épületekkel ellátva.
A' fid minsége és termékenysége igen
különböz. Ugyanis a' rónáságon felette gazdag fekete agyagból áll.
melyly rósz mivelés és semmi trágya után gyönyör tiszta búzát, tengerit, árpát, csak es legyen
gazdag kamattal térit viszsza. Sárga homok
felette kevés van; csupán Debreczen körül fekv néhány helység határán
láthatni ilylyet, 's itt is leginkább erdnek, legelnek, szlskerteknek
használtatván a' sivatag mérföldekre terjed homokbuezkák Biharban
nem boszantják a' szemet. A' dombos vidékeknek valamivel roszabb fold
de javitással ez is termékeny. Ellenben a' hegyesvidéki hideg
jutott
agyagföldek, melylyek sok helyt kavicscsal keverttek, érs trágyázást
kívánnának, mit azonban a' dologtalan oláh épen nem tesz 's ennélfogva
nem is sokat arat. Használható földe a' megyének 2,096,833 hold, melvlybl 585,681 h. szántóföld; 201,470.h. rét; 58,328 h. szl; 27,016 h.
kert; 808,41-4 h. erd; 415,224 hold legel. Biharmegyenek ket f
termesztménye van, t. i. a' tiszta vagy vegyes búza, és a' tengeri, melylyet másutt kukuriczának hívnak. Ugyanis a' magyar fképen tiszta 's
kétszeres buzakenyérrel az oláh pedig tengeri kenyérrel vagy máléval
élvén, e' gabonanemek nagyban termesztetnek, azon különbséggel, hogj
a' tengerit nem csak a'mczségen
hanem a' hegyes részeken is egyformán termesztik, holott a' búza a' hegyes vidékeken meg nem terem,
vagy ha megterem is, kévései Bzoktak vetni. Tiszta rozsot felette keveset
vetnek; árpát és kölest a' kövér me sógi vidéken sokat, termesztenek,
de e' cabonanenaek a' hegyes részekéi részint nem szeretik, részint nem
kliet ket a' sok api/) madártól megrzeni. A' pohánkát egyedid a' bika
[ceheiébe vette \olna,

Sebeskörösbe
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magyarok és oláhok eltt nevérl alig ismeretes. A' burgomagyar megveti az oláh, kinek pedig nagy szüksége volna rá, nem
termeszti, és igy nagyban csak a' bikácsi görbedi tótok palotai tarjám
svábok, Hoszúpályi, Mönóstorpátyi Vértes Sámson magyar helységek
rsiak vetik,

nyát

a'

;

,

,

,

,

,

ültetnek, mivel Debreczenben jó nyereséggel eladhatják. Fekete, de inkább
zab mindenütt elég van. Végre helylyel helylyel láthatni tavaszbuza, szi árpa, tenkely, alakor és szi repcze vetéseket , de csekély
fejér

f

menynyiségben. Kereskedési növények közül

helyet érdemel a' kender
vele ritkán znek. Dohány több helyen
termesztetik, de füstölni legjobb az ártándi, félegyházi és tarjani. Dióés len

,

hanem kereskedést

,

szegen, N.-Létán, 's még néhány helységben nagyban zik a' dohánytermesztést. Vad sáfrányt a' debreczeni vásárokra hordanak a' sárréti és

szalontai járások mezségi helységei. Kis-Szántón napvirág magvából
olajat ütnek. A' fekete gyapár, melylyel a' brt veresre festik, utón útféDerecske különösen pedig Sarkad sok foghagymát vöröslen terem
hagymát termeszt, 's vele szinte nem megvetend kereskedést üz. Harsányban és Ugrán híres fejcskáposzta terem. Paszulyt babot az oláhok
,

.

,

,

nagyon fogyasztván
bven termesztenek mind a'
kertekben mind a' tengeriföldeken. Rét és legel dolgában nagy bsége
van e' megyének, különösen a' mezségi résznek, mert a' hegyes vidékeken többnyire rendes legelket nem találhatni, hanem a' marhák részint
az erdkben, részint lekaszált réteken részint az öszszeviszsza használt
szántóföldeken legeltetnek. Gyékény-sás, nád feleslegesen van a' sárréti
mocsárokban, az Ér, Kólesér, Korhány vizeiben. A' bihari lakos gyümölcsböjt

alkalmával

,

,

,

de a' természet e'
termesztésre 's nemesitésre kevés szorgalmat fordit
fkép
kevés fáradságot is gazdagon jutalmazza. A' hegyes vidékeken
pedig Bél vidékén Rézalján a' belényesi járásban szerfeletti bségben
terem a' szilva, 's a' regényes Körös völgyének déli oldala csaknem egy
szakadatlan szilvaerdt képez. E' gyümölcsöt a' dologtalan oláh leginkább
szereti, mert kevés munka után szép pénzt vehet belle, vagy maga pálinkát fzvén belle, vagy e' czélra a' zsidóknak adván el. A' szlhegyeken
mindenütt termesztenek cseresznyét. Dió szinte a'
's a' hegyek közt
szlhegyeken és a' hegyes vidékeken bséggel van úgyhogy az utóbbi
helyekrl több ezer zsákkal visznek Békés és Csongrádmegyékbe. Valamint a' hegyes és dombos vidékeknek a' dió 's cseresznye édes gyerme,

,

,

,

,

,

kök szokott lenni, ugy viszont a' mezséget a' megygy szereti fkép,
anynyira hogy ez még a' szikes helyeken is díszlik. Nemes fajú alma,
's körte nemigen találtatik, ámbár
e' részben Debreczen jé példával
megy el; továbbá hires a' grossi kárándi, feketetóti alma, a' belényesi
körte és alma. Noszpolya, berkenye, igen szép kajszin baraczk és mórabóra Debreczenben gesztenye Sitéren de kis szem, szi baraczk különféle nem 's gyakran különös jóságú mindenütt van a' szlhegyeken.
A' sámsoni, debreczeni iszonyú nagyságú görögdinynyék egész országban ismeretesek, valamint szinte a' sarkadi gyantái sárgadinynyék a'
szalontai vérbél görögdinynyék dicséretre méltók. Atalában dinynyét
:

,

,

,

,

sok helyt termesztenek, és pedig nem kertekben hanem szántóföldeken.
A' mogyorót somot vadalmát és körtét (vaczkor) földi epret áfonyát
's más vadgyümölcsöket, melylyek a' keleti rengeteg erdségekben bség,

,

,

,
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nem említvén
csak a* makk érdemel még figyelmet,
melyly az Erdháín és Résalján nevezetes ágát teszi a' földesuruk jövedelmének. Legnemesebb gyümölcse azonban a' szl. Biharmegyében a'
szltkék D$,o2S holdat foglalnak el, 's kevés mezségi kertet kivéve,
mind hegyekre vagy dombokra vannak ültetve. Milyly jó borokat termégel találtatnak,

nek

:

szlhegyek, hazánkban eléggé tudva van, legalább

e'

az érmelléki
különösen a' bakarborok teljes mértékben megérdemlik
mert állandóság mellett igen kedves izzel és zamattal kérkedhetnek. Egyébiránt a' bihari szlhegyeket 2
tömegre lehet osztani.
fehér asztali
a dicseretet

Az els

's
,

f

fekszik az

nevet. A'

Er-

és Beretti/ó közt

második fekszik

a'

tulajdonkép Érmeilék
's itt
Berettyó és Sebeskörös közt
már
;

ez

visel

,

gyek kavics nelkul csupa sárga es rekete
agyadból állanak 's igen egészséges bort teremnek. Jó bort term fbb
helyei: Vajda Sz.-lmre Diószeg Kóly
Janka, Kis és Nagy-Kágya,
Székelyhíd, Otomány Aszszonyoására, Kereki Szunyogd. A' második
tömegben, melylyet váradinak nevezhetünk, legjobb 'bor terem Terjén,
Totiban, Telegden , Örvénden, Biharon,
Csatáron. Kovácsiban, HegyközPályihan, Száldobágyon Vásárhelyen és a' Lakságon. A' belényesi, szalontat, sárréti járások igen
szegények bor dolgában. Végre megjegyezzük,
hogy Biharban a' bormérték nem akó hanem cseber 's a' kis-cseber 100
íczczet foglal magában. A'
megye fele, azaz a' mezségi rész nagy szükséget
érez fadolgában, 's itt csak
Debreczennek vannak roppant erdségei 's
még nehany helység bir erdket a' többi szalmával, ganéj jal tüzel. A'
varmegyének Araddal határos szélein felséges tölgyesek láthatók; a'
hegyes es dombos vidékek is szép erdségekkel kérkedhetnek.
A' jó
fajú lovak tenyésztésében
kevés igvekezet látszik itt. A' magvar köznép
lovai aprók, 's megelégszik
ha szekerében valamit, a' mi mozog befogva
lathat. Az oláh még anynyit
sem gondol e' becses állattal mint a' magyar;
ott is, hol alkalmas hely
lehetne
vagy igen kevés számmal vagy épen
nem szaponttatik. Ellenben a' szarvasmarhát az oláh is jobban kedveli,
a magyar pedig a' czimeres
ökröt kevélységének tartja, különösen a'
sárréti es szalontai járások
mezségi vagyonosabb helységei felette szép
marhat tenyésztenek, 's kitn szép"
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

nek,

st még

a'

dombosabb

és

bikákért semmi áldozatot nem kiméisoványabb részek lakosai is valóban jeles

marhákat tartanak, különösen Tenk'én Gyantán,
HoszszíiBélfenyéren
szon, Tulkán, Kocsubán, Kisházán,
'stb. A' hegyek közt lakó oláhok
ökrei aprók és kurta szarvnak.
A" földesurak is nagvban zik a' szarvasmarhatenyesztést, 's többen egrsz
gulyákat tartanak melylyek közül a'
hormosdi pusztán CBereg-Böszörményhez
és Sashoz közel) lev grÓ*
tsaky Petronelláé egész országban
legszebb. Juhot, de csak közönséges
magyar juhot, sokat tenyészt Debreczen és :t'
Mezség. Nemesitett birkákat az uraságok tartanak.
Kecskéket a' hegyes vidékeken, különösen a'
belenyesi járásban láthatni. A'
sertéstenyésztés «>l\ lv virágzásban van,
hogy nem csak a' bels tetemes .szükséget
kielégíti,* hanem még kereskedésre is felesleges meriynyiségben marad.
Különösen a' szalontai járás
e tekintetben a'
többieket jóval felülmúlja. A' szalontai sertések orí
,

,

,

569

Bihar.

szerte ismeretesek. E' városban némelylyek több százból álló nyájakat
tartanak, különös figyelemmel levén a' szép állású kanok és magló koczák
kiválasztásában, és a' kis malaczoknak erteljes tartásában. A' szalontai
fajon kivül tartanak még fekete és fejér mangaliczákat is, melylyek

könynyebben nevekednek és szaporábbak a' vöröseknél. A' méhtenyésztés
meglehets divatban van, a' hárs som és más fákat term hegyes részeken,
's az aradi zsidók akó vagy vékánként magukhoz szedvén a' kasból mindenestl öszszevett mézet, nagy sommákat nyernek. Ellenben a' selyem-

st i' József császár idejében
elpusztultak anynyir.; hogy jelenleg csak Debremelyly némileg emlitésre méltó.
czenben van két községi epreskert
Vadállatok közül különfélék kerengik a' megye vidékeit és nem csak
a' hegyesebb részeket szökik keresztül kasul az zek, hanem a' lapályos,
erds és cserjés helyeken sem ritka tünemények. Nyúl igen sok kivált a'
bogár tenyésztés nem sok figyelmet érdemel,
ültetett epreskertek

is

,

,

,

,

Mezségen. Farkasok a' nádas rétségekben 's keleti erdkben bséggel
tanyáznak. Erdélynek havasai közül az ezekkel egy lánczolatban álló
hegyekbe egyenkint, de ritkán, medve, vaddisznó st szarvas is kitévelyedett már. A' borz a' tengerikben nagy károkat tesz. Fáczáuyok találtatnak Bél környékén, 's a' váradi deák püspök fáczánkertében Püspöki
mellett. Császármadarak a' közép magasságú bikkes hegyeken
apró
fenyves madárkák a' hegyes részeken sereggel repkednek. A' keletre fekv
köves hegyekben nemcsak közép nagyságú hanem nagy sasok is költe,

;

,

nek. A' mérföldekre terjed róna mezket túzokok 's darvak lepik el, a'
számos rétségeket fehér és fekete gólyák, különféle gémek, libuczok, st
kócsagok, továbbá vadkácsák seregekben foglalják el. A' Berettyó, Ér,
Sebeskörös, Gyepes jó izü halakkal kedveskednek , de a' Feketekörös
legtöbb halakat nevel ; Komódiban igen sok, Hocioson a' Berettyóban 's a'
vizében igen nagy rák fogatik. Teknsbékákat egyenkint a' hegyesebb részeken is találnak, mint p. o. a' krojovai tóban, de valódi tanyájuk
ezeknek a? sárréti roppant rétség. A' grossi, hagymást barzesdi köves
hegyeken sok és szép csigákat lehet szedni 's Biharban a' bánsági esi gákra semmi szükség nem lenne. A' Feketekörösbl néha borsónyi nagy
aranyat mosnak ki. Ezüst ásatik Rézbányán évenkint 1000 marknál több
(egy mázsa rézérezben 2 márka). Kéz szinte Rézbányán évenkint 840
mázsa; továbbá ólom 500 mázsa. Sok vasércz a' vaskói uradalomban,
Kimp helység határán a' Sánczi hegyekben, és Petrócza vidékén. Kimpen
ásnak még szép márványt valamint Rézbánya, Belényes, Élesd környékein szinte szép és különféle márvány töretik. Közönséges mészk Belényes, Korificzel, Élesd, Zaránd 's Várad környékén 's Fonáczán bséggel. Jó fazekasagyag van Telegden, Kórójon, Csatárban, Nagyréven és
Sonkolyoson : e' két utóbbit meszszi vidékekre üveghutákba is hordják.

Tz

,

,

Porczelánföld van Robogányban de nem használtatik. A' grossi és hagymási ksziklás tetk középjóságu kisebb daráló és malom köveket szolgáltatnak.
Csernoházán, Dubricsonban, Kornicselen az élesdi uradalomban és Agrison találtatik. Kszén Demán A.Verzáron, és Terjén sok.
Asphalt ásatik Bodonospatakon. Természetes ásvány-alkáli (sziksó, szóda)
sok helyen van fkép pedig Debreczen, Konyár, Esztár , Hoszszú- és
Monostorpályi, Kis-Pircs, Derecske, Bagos és Sarkad-Keresztur határain;
,

Tzk

,

,
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debreczeni hirea Bzappap ennek köszönheti nagyobb részt szépségét.
Népessége 480,53$ lélek, kik laknak l királyi, 1 püspöki, 29 mezvárosban, 44S t'alultaa, és 22íS pusztán. 'Nyelvökre nézve nagyobb részt magyarok ra ezek lakják a' rtina és dombos vidékeket, st elszórva a' hegyek
közt is vaunak magyar helységek, ellenben az oláhok a' hegyes vidékeket
foglalták elj névs2érint van 327,685 magyar, 147,512 oláh, 1500 német,
3836 zsidó. Egy pár helyiségben mint Bikácson, Görbéden, 'stb. van tót
gyarmat is, de ezek nemzetiségüket elvesztvén, a' magyarokhoz szánrttattak. ^ állás tekintetébl a' római katholikusok a' nagyváradi püspök
kormánya alatt 39 plébániában 35,793 lelket számlálnak. A' görög egyesült katholikusok 37,743 lélekkel 65 -szentegyházat birnak, 's-a.' Nagyváradi görög egyesült püspöktl függnek. Az evangélikusoknak csak SrábOlasz-ibnn és N.- Váradon van egyegy anyagyülekezetük 1215 fvel; fpapjök a'tiszáninnerti és túli superintendens. Á 2(33,248 tre men reformátusok 13ö anyagyülekezete mind a' tiszántúli egyházkerülethez tartozik.
Nem egyesült óhitek száma 138,698, 's ezeket"302 apró parochiával az
aradi püspök igazgatja, A' többi zsidó. Biharvármegyét a' természet
mindennel megáldotta, hanem az emberek keveset tettek és tesznek
érette. A' magyarnak, ki olyly földön lakik, mely lyet mindeddig trágyázni
'a a'

,

;

sem

kellett

csak szántani kellene jól és idejében, de ezt sem

,

A'

teszi.

jeh
detlenül és bokrok közt hevernek itten a' trágya után szomj uzó szántóföldek. Egyébiránt az épületi fák és szerszámok készítésében sok helység
kitünteti magát, kivált a' szalont ai járásban. Kézmves mindentéle és
elég jó találtatik Debreczenben és Váradon, st Debreczenben a' szappankészítés (évenkint minegy 7000 mázsa), a' guba-, csizma-, közönséges

posztóruha-, mindentéle br-, fés-, pipa- és csutora-készítés valóban nagy fontosságú; mert ezen készítményekkel nem csak az egész
környéket kitartják, hanem más meszsze vidékekre is kereskedést znek.
Jó cserép-edényeket cam&lnstkiCsatárori. Telegden, N,-Rétien, Lehecsényben 's még néhány belényes-járási helységben gyengébbeket Bélben,
Teákén, Vaskón derék, vashámor van,melyly üzletét ujabban nevelte. A*
petrósiat vasgyár évenkint-6000 mázsa vasat dolgozik fel, melylybol 1D0O
mázsa kovácsolt vas, uffvanitt sze<;-, 's más vasmiurvár is van keletkezben. Dernún van egy talajkoczkagyár
papirosmalolom Belényes
mellett Fenesen , melyly elég jó papirost készít. Üveghuta van Almasz-egen, Elesden, Beiben. Kereskedése a' megyének lankadt mert termékeire
bent kevés a' fogyasztó, máshová tengelyen szállitani pedig költségei
a'
honnan a' gabonának gyakran épen semmi ára nincsen
bornak is
a'
csekély kelendsége van. Különben sertéssel, szalonnával, szarvasmarhával, nyers termékekkel és saját iparczikkekkel Debreczen nagy kereskeférfi

,

:

;

;

:

,

országos vásárát még a' külföldi kereskedk is ismerik.
Minden járásnak van egy jó karban tartott, kavicscsal csinált országútja,
nielylyek Váradon, mint központon egyesülnek. Egész jobbácvtelket a'
megyéi öszBzeirás az 1775-tl fogva mostanig történt változatok -/érint
6786«% részt mutál ki. Szavazó nemes Íratott öszsze L825-ben 5194;
dési iiz,*s

|

571

Bihar.

szám 1829-ben 5242-re szaporodott; az 1845-ki öszszeirás pedig már
1843-ig azaz 20 év alatt a'
10,272 szavazó nemest talált; és igy 1825
sz&noraság 5078. Az öszszes nemesség száma pedig jelenleg 30,816 fre
megyén. Uradalmai közül a' váradolaszi, vaskói, béli roppant uradalmakat 90 néhány helységgel melylyek közt nagy magyar mezvárosok és
a'
faluk is találtatnak, birja a' váradi romai kath. vagy deák püspök
belényesi szinte roppant uradalmat a' váradi görög katholikus püspök;
a' gazdag és jövedelmes nagyváradit a' váradi római kath. káptalan;
pecze-szentmártonit vagy aszszonyvásctrit a' px-aemonstráti szerzet Sz.
szent-jóbit a' hasonnev
István Váradhegyrl nevezett prépostsága
apaturság, melyly ideiglenesen a' szathmári püspöknek adatott át használatul a' derecskéi 16 helységbl álló roppant uradalmat birja herczeg
Eszterházy ; diószegit gr. Zichy Ferencz ; székelyhidit gr. Stubenberg;
nagylélaitb. Mandl ; margitait gr. Csáky Sándor ; az eddig elszámlált
vérhatalommal is birtak. Továbbá a' szalárdi uradaluradalmak
pankotait gróf
mat melyly a' Csákyaké volt több zálogos birja
Csáky Károly özvegye; keresztszeg-apátit gr. Csáky Petronella; sitérit,
kövágit gr. Vay Ábrahám ; sarkadri nagy részben gr. Almásy Alajos;
palotait gr. Frimont Béla; élesdit gr. Batthyány József; nagyrévit gr.
Batthyány Arthúr ; hagymádfalvit b. Huszár, váradaljait a' kamara; geszTisza Lajos; bakonyszegit és kötegyánit gróf és nemes Rhédey nemtit
zetség, kéczit gr. Károlyi György. Ezeken kivül nevezetesebb birtokosok
még e' következk Debreczen, Szoboszló városok, az alapítványi kincstár, Balku, Balogh, Bagossy, Bárányi, Baráthi, Barcsay, Bázel, Beöthy,
Bekk, Beleznay, Beliczay, Bernáth, Bessenyei, Berzsenyi, Bige, Bónis,
Boronkay, gr. Bethlen, b. Breczenheim Borbély, Borbola, Blaskovics,
Böszörményi, Bujanovics, Budaházy, Butuló, Bükk,Buday, Buzáth,
Csanády, Csapó, Chernél, Csengeri, Csatka, Darvay, b. Döry, b. Dessewfty Dessewffy Derekassy Dobsa Domokos Domonkos Dobozy,
Dömsödy, Draveczky Egry Ercsey Erddy Fáy Farkas Fényes,
Ferdényi, Fráter, Gálbory, Gázsy, Géczy, Gencsy b. Gerliczy GuláGruden , Halmágyi, Hegyi, Hodossy, Horváth, Hrabovszky,
csy
Hunyady, Ilosvay, Irinyi, Jármy, Jakabffy, Juricskay Józsa Kabos,
Kalicza, Kazinczy, Katona, Kalotay, Kelemen, Kiss, Komáromi, Klobusiczky, b. Klengberg Korda, Kölcsey, Köncs, Kruspér, Kultsár,
Laky Lakatos Lányi Lehelsy Lévay Lónyai Lovassy Magyari,
Medve, Menszáros, Miklósy, Miskolczy, Mittermiller Molnár, Muraközy, Nadányi, gr. Nemes, b. Névery, Niczky, Kovák, Okolicsányi,
Péchy,
Olasz, Oláh, Ördög Örhalmy Pálinkás Papszász Papanek
Péczely, Petraskó, Pompéri, Pyber, Radnóthy, b. Radivojevich, Radvánszky, Ravaszdy, Rhédey, Reviczky, Sántha, Sissáry, Semsey,
Servánszky, Sárközy, Sárosy, Sombory, Száraz, Szarka, Szártóry, Szappanos, Szénásy Széles, Szegezdy, Szentiványi Szerdahelyi Szilágyi,
Sulyok, Szlávy, Szodoray, Sztachó Sztaroveczky, Técsy, Tihanyi, Tisza,
Thurzó Tokody Topay Tóth Török Ugray Ulman Uray Uza,
Vad, Vodianer, Valaszky, Venter, Verner, Vertán, Vér, Verebélyi,
Vidovics, Vincze, Vinkler. Ezeltt Biharvármegye 5 járásra osztatott fel,
e'

—

:

,

;

;

;

,

,

,

;

:

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

u-

m,

,

1. a' sárrétire, 2.

,

,

az érmellékire,

,

3. a'

,

,

,

váradira, 4. a'szalontaira, 5.

a'
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Björnstíerna.

Biot.

beléayesirc. Jelenleg a' megy*' két részre szakittatott, 's az éjszaki rész,
melylyet Debreczen, továbbá a' sárréti és érmelléki járások képeznek,
a' debreczeni polgári,
rósz pedig Váraddal, ismét a' váradi,
a' déli
szalontai és belényesi járásokkal együtt a' váradi polgári kerülethez
csúfoltatott.
F. E.
Iljöriisticrna (Mágnus Fridrieh Ferdinánd) gróf
svéd tábornok,
diplomata és iró mint igaz honfi, mindenben buzgón részt vett, a' mi
hazáját a' legközelebb lefolyt 50 év alatt érdeklé. Született Drezdában
Oetoher Ki. 177i>. 1793-ig Nómethonban neveltetett, ezen évben a'
svéd hadseregbe lépett, melylvnél a' finn háborúban rnagygyá léptetett
el (1808.) 181,3-tól fogva több diplomatái küldetéseket vett át, még
1813 a' svéd hadsereggel, mint ezredes ment el Némethonba, 's nevezetesen a' Grosz-beerend és DennevitU melletti csatákban részt vett (aug. 23.
és sept. 6. 1813.) Septemberhó 27. Dessaut ostromlotta, 's itt kapott
sebe daczára is a' lipcsei ütközetken csatázott. A' Lübeck és Mastricht
átadása feletti alkudozást
vezette; Paris eleste után Holsteinban csatázott *s munkás részt vett azon egyezésben, melylvnél fogva Svéczia
Norvégiával, october 20. 1814 öszszeköttetett. A' következ évben vezérsegéd
's báróvá lett, 1820 altábornagy, 1826 grófi rangra emeltetett,
1828 1833, mint Svédhon teljes hatalmú ministere mködött az angol
király mellett, 's ismét Svédhonban lépett föl, mint képvisel az országgylésen. Itt, valamint az írói pályán is a' mérsékelt szabad elv párton
volt. Mint iró, két müvében ajánlotta az angol fond- vagy stock-rendszer
alkalmazását, de sikeretlenl.
B.
Biot (Ker. János). Ezen kitn természettudós és esillagász, a'franczia
institut, és számos tudós egyesület tagja, kinek neve Aragóé\íd szokott
együtt neveztetni, szül. apr. 27-dikén 1774 Parisban. Elször tüzérséghez lépett, de a' tudományok iránti vonzalomból ismét Parisba ment.
's ott a' polytechnicumot szorgalmasan látogatá.
Ezután tanár lett Beuvaisban
1800-ban a' természettan rendes tanára a' „Lycée de Fruncc--nál Parisban, 1802-ban az Institut els osztályának tagja, 's mint olylvan

—

,

;

—

—

,

—

,

1804-ben rávette az Institutot
hogy Napolen császárrá választatása
mellett ne szavazzon. 1806-ban Spanyolországba küldetett, hogy Aragoval a' délkör nagyobb ivének mérését folytassa
melylyel a' tizedes rend,

,

szer behozatalának elmunkálatai megkezdettek. \ iszszatérése után ismét
folytatta vizsgálódásait, 's felolvasásai által igyekezett hatni szaktudo-

mánya minden ágában. 1817-ben

az Orkney-szigetekre ment, hogy ott
kétséges csillagászati vizsgálatokat mérések által kiegészittse,
\s IS 1 6-tól fogva a' „Journal des SavanU" ez.
folyóiratban a' ínathematikai szak Szerkesztségét vette át. B. a' phvsikában
különösen a" világosságot tárgvazó fölfedezései által sok érdemét szerzett magának. Becses
munkái közöl említendk ,,Tntilé de Physique experyneptale cl matheiii tiiijiii-'
(4 kötet Paris L816.) Kivonat ebbl „Précis elementairs de
physique experirdentale" (2 kötet Paris L818), „Traité clcuicntairc </'
asttonotnie physique (2 köt. Paris 1805; legújabb kiadás L842.) „Traite
analttique des oeurbes el des surfaces du ssjcond degré" (Par. 1802.1
„Recherches sur ím mouvemeiits des molécutes de la lumiére autóm- de
leur centre de t/nirile-- (Paris 1814.)
„Momoire sur la conshtulion de
a'

még

,

:

;

;

Vathmosphére terrestre"
ban,

's a' t.

—

a'
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Bítnícz.

Birch-Pfeiffer.

„Connaisance des temps" 1841-cliki folyamá-

B.

nev színészn és szinköltné,
1800. Stuttgartban, Pfeiffer tanácsos leánya, kinek ellenzése daczára
a' korán fejlett leány már 13 éves korában szinpaclra lépett. Zucvari/ii
vezetése alatt csakhamar nagy elmenetelt tett, fleg a' tragikai szerelmes
töltötte bé. Több
szerepekben, 's e' szakmányt 1818 olta jViünchenben
mutazás 's vendégszereplés után melyly közben meleg játéka 's költi
felfogása általános tetszést nyert, 1825-ben hamburgi Birch nev iróhoz
menvén nül, ettl vette azon nevet, melyly alatt késbben, midn színpadi hatása a' kor súlya és testi elnehezedése alatt csökkenni kezdett,
mint költné lépett fel. Költi tekintetben silány darabjai, melylyek
azonban színpadi hatásra számitvák 's a' közönség Ízlésének ismeretét
bizonyítják, mindenfelé elterjedtek 's részint nálunk is adattak fordításilylyenek: a bársonyczip, Pf'efferrösel, Hinká, A' kegyenczek, a'
ban,
notredamei harangozó ; a' pesti német színpadon Scheiben Tonija és
Regényeket 's beszélyeket is irt, mint: BurrGuttenbergje is adatott.
Birch-Pfeifler Carolina, ismeretes

szül.

,

,

—

—

—

ton-Castle (München, 1832) 's a' t.
h.
Birinánok. 1. Kelet India.
Birnbaum (János, Fer. Mih.) szül. 1792 Bambergben, tanult Erlangen
1816 17-ig mint magánnevel sokat költött 's jeles
's Landshutban
mint
Alberada 's Adalbert von Babenberg. Azontúl
drámákat irt
azonban a' jogtudományt mvelte 's Lwenben jogtanár volt, hol a'
Bibliotheque de Jurisconsulte folyóiratot adta ki. Innét a' forradalom

—

,

;

,

után, mint külföldi, elzetvén, Bonnba ment 's ott tartott leczkéket, és
1835-ben Utrechtbe
kiadta iratát a' „dézsmák jogi természetérl."
hivatott jogtanárúi innét 1840-ban Giessenbe, hol jelenleg is jogtanár
h.
és titkos igazságügyi tanácsos.
Bischoff. I.) Ignácz Rudolf, cs. tan. 's therapia és klinika közoktatója

—

,

—

bécsi József- akadémiában, szül. 1784-ben Kremsmünsterben, 1808lett orvostudorrá a' bécsi egyetemnél és csakhamar nagyszer gyakorló
orvossá. Nevezetes fleg az ideglázak gyógyításában 's ezeket illet orvosi
irodalomban. Többjeles orvosi munkája van a' typhusról, lázról, chronicus

a'

ban

—

betegségekrl, gyuladásokról legújabban pedig (1837
39) Grtmdzüge
Németország
der Naturlehre des Menschen 's a' t. munkát irá. Egyik
legjelesb orvosai közül, 's enem érdemeiért austriai nemességet (Edler
v. Altenstern) és tanácsosi rangot is nyert. 2.) György Fridrik, a' német
;

zeneünnepek alapitója, sz. 1780-ban Ellrichben, hol atyja orgonista volt,
1808-ban Napózeneigazgató lett Hildesheinban 's megh. 1841-ben.
leon 's egyéb európai fejedelmek eltt rendezett Erfurtban nagy zene-el1810 olta, midn
adást 's ezért csász, zeneigazgató czimet nyert.
Frankenhausenban az els önkéntes zeneünnep tartatott, mind inkább
elterjedt e' szép és nemes mulatság fleg a* Rajnánál, Schweiczban Thringenben és Szászországban 's Bischoff volt ez Ízlésnek legbuzgóbb terjesztje, 's lelkesít vezér és apostol e' téren. Több cantatét irt, 's kéz-

—

,

—

,

,

—

iratban hagyá

a' zeneünnepek történeti leirását.
Bitnicz Lajos, szombathelyi megyei áld. pap,

helyi

lyceura

igazgatója

's

mathesis

i>roíF.,

a'

h.

phil. dra, a'

szombat-

tud.

társaság

boroszlói
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tiszt., a' pesti pliil.

osztályban,

kar tagja,

1830 óta

,

\s a'

midn

a'

mathematikai
Kötetében
nyelvtudományát két kötet-

m. akad. rendes tagja,
Küzli. Isin.

Tárának

a'

Il-ik

kiadta
megjelent
Magyar
ben (Pest., 1837.) 'a különféle hírlapokban, Folyóiratokban 'a önállóikig
megjelent vegyes tárgyú értekezései által tetemesen gazdagítá honi irodalmunkat.
A' közhasznú ismeretek tárát nevezetesen, fképp aestheéletetinisa

,

—

tikai,

régiségtani és életirati czikkekkel

is

gyarapította.

— F.

S.

Bizonyítás, bizonyítási theor&a. Tárgy, melyly Bentham eltt 's
után a' gondolkodó juristák egyik kedvenez tanulmányát képezé, de
melyly máig sem merittetett ki 's igen távol áll a' kielégít tökéletességi
Juridikai bizonyításnál az igazság kiderítésére magasb
fokozattól.
értelemben nem is gondolhatni. Inkább csak enrpiricus tartalomról,
érzéki szemlélet tárgyairól van szó 's ezekre nézve esak subjectiv igazulkétségkívüli,
tartás kívántatik. Hyly igazultartás pedig nem apodieticus
hanem esak hihetségi okoskodáson alapul a' menynyibl ez olylytéle,
hogv belle tapasztalás 's a' dolgok rendes folyama szerint a' bebizonyitandót némileg következtetni lehet. Minél tisztábbak az e' körüli nézetek,
annál közelebb lesz a'
minél inkább legyzetnek a' befolyó akadályok
valódi igazság. Ama subjectiv meggyzdés azonban mindig hiányos
marad, a' menynyiben nem állithatni, hogy adott egyes esetben mindenkinél egyformán létezzék, 's végigazolását csak az ítél egyénnek lelki,

—

,

,

,

,

ismeretében találja

fel.

Polgárisult országokban a' bizonyításnak két módja divatozik. Vagy
törvényes bizonyítási theoriát állítottak fel, 's ez által igyekeztek meghatározni az elfeltételeket, melylyek alatt a' biró eltt fekv bizonyítási
anyag teljesebb vagy kisebb mértékben szolgáltasson juridieus igazságot.
Vagy pedig egyenesen az itélnek lelkiismeretére bízták a' határozást, 's
a' tények feletti ítéletmondást egy kizárólag csak meggyzdése 's lelki's
azt ismét vagy
ismerete szerint eljáró esküttszékhez utasították
általában minden vagy csak bizonyos fajú peres ügyekre nézve.
,

,

A' mi az els módot illeti, vagy a tapasztalásból 's dolog természetébl
szabályok tudományos rendszerét lehet felállítani, miszerint az
egyes bizonyitási eszközök osztályoztathatnak 's a' meggyzdés azokból
ered fokozatai mérethetnek. Ilylv rendszereket állított fel p. o. Cicero
(Rhet. ad. Herenn. II. cap. 2 — i». De invent. rhet. I. eap. 24, Topica cap.
2. 'sat.) 'a (Juinctilian (Instit. Orat. lib. V.) a régibb, Bentham (Traité
des preuves judiciaires) ujabb korban. Vagy egy amattól különböz,
törvényes bizonyítási theoriát lehet gyártani, melylynek czéljaa'sni>jeeti\,
egyéni véleménynek feszes támaszpontokat adni, melyly tehát meghatározza mindazon elfeltételeket, melylyek alatt bizonyos adott tényekbl
biztosan lehet a' bebizonyítandó dolognak igazságára következtetést
húzni.
Hyly theoria azonban mindenkor igen hiányos, mert a' ténvek,
melylvekliol valószínségi következtetéseket lehet Levonni, (a' bizonyítási
eszközök) korlátlanok, 's felszámithatlanok. Csupán a" szabályosan
elforduld 'a minden fenforgó esetre ill néhány tényt lehet kiemelni. A.z
ilyly törvényesen kijelölt bizonyitási eszközök neveztetnek azután egyenesvagy természeteseknek, 'sa' tíShhieikmesterségeseknek vagy indichnmoknak,
levont

,

—

,

Miivív csalékony,

's

milyls

borzasztó

törvényszéki

gyilkolásokra

vi

el
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o'ylykor ezen szerencsétlen indiciumok általi bizonyítás, tudja minden
gyakorlatos fenyit biró, 's rémes példákat mutat föl kiváltkép mindazon
nemzetek törvényszéki története hol titkos eljárás, és felelségtelen
biróság dúl a' polgárok élete vagyona 's becsülete fölött.
A' peres ténykérdések elhatározásának második múdja az esküttszéki
eljárás, az esküitek oerdictje. Ezen mód alkalmaztatik Angliában 's az
mind büntet
éjszakamerikai szövetséges státusokban mind polgári
pereknél. Francziaországban pedig 's az 1848-ik év általános forradalma
óta egyebütt is a' polgárisuk világban , büntet és sajtópereknél. A'
polgári perekben természetesen nem mindenütt 's nem mindenkor alkalmazható az esküttszék p. o. nem alkalmazható ott , hol a' vitatárgy
oklevelek, szemle vagy eskü által van megállapítva. Fleg használható
ott, hol a' határozás az ipar vagy kereskedés egyes ágainak különös
ismeretét teszi szükségessé, feltéve, hogy szakértkbl álljon. A' polgári
perekben alkalmazott esküttszék fontossága csekélyebb, ellenben hátrányai
olvlvkor tagadhatlanok. A' iogtudománv jelen állása ugvanis lehetlenné
teszi, hogy esküttek által egyél), mint ténykérdések döntessenek el;
ezeket pedig, polgári perekben sokszor éppennem lehet a' jogkérdésektl
elválasztani.
Ellenben büntet ügyekben, a' bizonyitásj szabályok csak
sokkal jobb a' hasonérdekü,
alig-alig lévén sikerrel alkalmazhatók
szemeikkel látó, füleikkel halló, részvev 's érz polgártársak meggyzdésére 's lelkiismeretére építeni az ítéletet, mint a'. holt, rideg, csalékony
bizonyítási szabályokra. így p. o. az ártatlanság bizonyítására nem lehet
esküt venni ki, részint azért, mert büntet perekben hamiseskü-letételre
felette nagy a' kisértés
a' tagadólagos eskü tehát nem fogna hitelt
érdemleni részint azért is mert az esküttetés kiegyezés természetét viseli,
ennek pedig a' köz- azaz álladalom részérl indított büntet perben nincs
helye. Továbbá a' vádoltnak önvallomása vagy elismerése , melvly polgári
perben teljesen bizonyít , büntet perben nem elegend az elitélésre , ha
csak öszsze nem vág a' tle függetlenül 's külön tisztába hozott ténvállapottal. Oklevelek melylyek polgári perben az elmarasztalásra elégségesek
volnának , büntet perben
más körülményekkeli öszszehasonlitás 's
egybehangzás nélkül a' bnt még nem bizonyítják. így van a' tanúkkal
is. Ha polgári perben két jó tanúnak vallomása teljes bizonyításul vétetik,
büntet perben ezen vallomások bizonyító ereje minden egyes eset különös
körülményeitl függ 's általánosságban felállított positiv szabály után el
nem határozható. Szóval, büntet perekben nagyon veszélyes 's ezért
kárhozatos lenne bizonyítási szabályokhoz lenni kötve, mert ezekben az
ítélet alapjának nem annak kellene lenni a' mi bizonyos positiv szabályok
szerint igaz-nak távlatik, hanem, a' mi valóban igaz ; a' valóban igaznak
biztos megismerése pedig csak minden egyes eset öszszes körülményeinek
józan méltánylásából eredhet. A' tapasztalás száz meg száz szomorú 's
kebellázasztó példával tanusitja, hogy büntet ügyekben minden juridicus
bizonyítási theoria veszélyes csalódás. A' törvényhozás nem tud, a' legjobb
akarattal sem tud olyly bizonyítási eszközöket felállítani melylyek a' reájok
épített bírói ítéletek helytelensége ellen biztosittsanak. A' józan ész nem
engedi, hogy csupa conventionális bizonyítási eszközök használtassanak,
milylyenek voltak a' párviadalok, ordáliák, sorshúzások 'sat. Azonban
,

,

,

,

,

—

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

5 7 fi

Bizonyítás.

minden juridicus kényszerít törvény

a' tények bebizonyításáról
melyIveknek legjobb 's egyedüli bebizonyítása azoknak mindenkori lehetségig
szabad és teljes felfogásában 's a' felölök mindén egyes körülményeik 's
viszonyaik után képzdött erkölcsi meggyzdésben áll, végre is az
emiitett tévutakra, 's a' valódi bizonyítás lerontására vezet. A' törvényhozónak ugyanis kényszeritni kell a' birót hogy mindén egyes elforduló
,

,

viszonyait önmaga, saját szemlélés, felfogás 's átvizsgálás után, ismerné,
már ellegesen 's általánosságban, néhány kevés tapasztalati szabály

hihetnek tart, 's ezért juridicus bizonyítássá kijelölni jónak
A' törvényhozó azt mondja ha ezen 's ezen két vagy három
körülmény, p. o. két tanúnak vagy a' vádoltnak vallomása (melyly máiezer esetben hibás vagy hamis volt) öszszevág ekkor parancsolom neked
bíró, elhinni, hogy a' vádolt valóban bnös. Minden biró 's az öszszes
nép, minden jöv esetben higyje el ugyanazt, a' mit én igy elzleg
elhiszek, vagy elhinni akartam, ha szinte az egyes esetek ezerképpen
különböz körülményei szerint, melylyeket a' világ semmi törvényhozója
sem láthat elre 's foglalhat törvényes szabályba, 's melylyeket a' biró fog
ismerni, nem pedig én, mert csak a' biró látja 's hallja a' vádoltak 's tanúk
minden arczvonását, szavát, mozdulatát, az igazságnak vagy ellenkezjenek a legjobb árulóit s bizonyítóit,
egészen ellenkezleg lenne
is meggyzdve. A' biró tehát, az én tökéletlen, ezerképpen csalékony,
abstract" szabályaim szerint mentsen fel bnösöket
ölessen meg
's
ártatlanokat !"
Észszer 's igazságos beszéd e' ez ? ezen állítólagos
juridicus bebizonyítás szinte nem más, mint erkölcsi meggyzdést vagy
esküttszéki ítélet csakhogy tökéletlen melylyet a' törvényhozó ellegesen,
's a' tények pontos és szemléleten alapuló ismerete 's vizsgálata nélkül
hozott, melylyet maga sem hisz igaznak, inert tudnia kell, hogy egyes
esetekben az ellenkezt fogná igaznak tartani. Ha a' biró szót fogad 's
megtartja a' szabályt, öntudatosan fog olylykor hamisan ítélni öntudatosan követend el törvényes gyilkolásokat ha pedig a' szabályt nem
követi törvényt sért a' törvény iránti tiszteletet teszi félre a' mi ismét
Igazságos büntetperi bizonyítás tehát csak jól alkotott esküttrósz.
székek által lehet, hol értelmes 's becsületes, egyszersmind elfogulatlan
's minden egyes esetre külön öszszehivott, hoszszas büntet gyakorlat
által el nem keményült sziv polgártársaknak szemmel látás, füllel hallás,
a' vádoltak 's tanúk minden egyes szavának, mozdulatának, arozvonásainak, pirúlásának és sáppadásának , könveinek 's egyéb psychologiai
szerint,
látott.

:

,

,

—

,

—
,

,

,

;

,

,

,

—

jelenségeinek gondos vizsgálata alapján képzdött erkölcsi meggyzdése
verdietje pótolja a' bizonyí's ezen épült, holt szabályokhoz nem kötött
A' jelenségek általi bizonyítás kétségkívül
tási theoria nyomorúságát.
nyomatékosabb, mini akár az önvallomás melylyet inquisitorius eljárás
mellett a' tortúrának még mindig divatozó és semmi törvény által meg
nem gátolható szelídebb nemei
gyakran télörültség, életuntság 'sat.
sugallanak, akár a' tanuk általi bizonyítás melj ly a'tör\ énj széki kivil
legsilányabb eizközlje ; de csak akkor, ha a' biró nem az irományok
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poros rétegeibl csinál magának képet a' vádoltról, hanem tulajdon
szemeivel látja a' tanukat úgy, mint a' vádoltat, 's ha az eljárás bizonyos
kivántatóságokkal van ellátva, milylyeket p. o. az esküttszéki eljárásban
találunk fel. A' bizonyítások tökéletlenségének mérlegezése 's innét
származott aggodalom tehát egyenesen az esküttszékek mezejére vezet,
hová az alkotmányos polgár ínég egészen más tekintetekbl is folyamodik.
Büntettörvény).
A' németek közöl 1. Feuerbach,
(1: Esküttszékek,
Mittermaier Mser Gané Welcker jeles munkáit
Welcker értekezését
a' Juryrol Rotteck és Welcker Staatslexiconában
nálunk különösen
Szalay László munkáját ,,a' büntet eljárásról, különös tekintettel az
esküttszékekre". 'S ugyanannak e' tárgyú nagybecs czikkeit a' Pesti
T.
Hirlap 1845 46-iki folyamaiban.
Biztosító intézetek. Biztositásnak (assecuratio, assurance) olyly szerzdés neveztetik melyly szerint valaki egy másik ellenében bizonyos
dijért, valamelyly veszélyt vagy koczkáztatást vállal magára. Jogi természetére nézve e' szerzdés a' sors- vagy szerencse- vagy reménybeli szerzdések (franczia codex szerint Contrats aléatoires) fajához tartozik,
melylynek lényege abban áll hogy egyik vagy mindkét fél szerzdése, bizonytalan ;'s a' szerzdk hatalmától független esemény- vagy eredménytl függ. Úgy a' veszély mint a' díjfizetés sokféle lehet, 's mindentárgyra és esetre vonatkozhatik. Legsaokásosb, és gyakorlatban
lev, már nálunk is meghonosodott ágai: a' tüz elleni, jégkár elleni, életés hajóbiztositás. (1. ezen czimek alatt). Az írásba tett biztosítási szerzdés vagy oklevél policenak neveztetik; a' kikötött dij, ha, mint rendesen,
pénzben áll, praemiumna.k, 's mindenkor száz- vagy ezer utáni menynyisé-
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gekben (procent, promille) számitatik.
A' biztositó intézetek különféle nemei igen fontos tényezk különösen
a' szegénység elleni rendszabályok közt. Az emberek
okosan fedezik
magokat a' nyomor ellen a' biztositó egyletekbe lépés által, az az olyly
egyletekbe, melylyek mérsékleti járulékok befizetése mellett minden tagnak szilárd szerzdési jogot nyújtanak a' biztosítási szerzdés által meg:

—

határozott esetekben kikötött segélyhez.
T.
Blacas d'Aulps (Péter Lajos, herczeg) szül. 1770. Aulpsban Provencében szegény, de régi nemesi családból. Francziaország diplomatái közt
egyik figyelemre méltóbb a' júliusi forradalom eltt. Korán katonai szolgálatba állott, 's Condé seregében, késbb Vendéeben, a' franczia köztársaság ellen szolgált. Ezután Olaszhonba ment
XVIII. Lajossal igen
barátságos lábon állott ettl Pétervárra küldetett , késbb ugyanazt
Angliába követte 's vele 1814-ben ismét viszszatért Francziaországba,
hol a'királyi ház ministerévé neveztetett ki, majd mint követ Nápolyba
ment Berry herczeg házasságát Maria Carolina nápolyi herczegnvel
eszközlé ki, 's nagy részt vett azon 1813-ki concordatum(1. Berry)
ban is , melyly nem igen kedvezleg esett ki a' gall egyház irányában.
Késbb a' veronai 's laibachi congressusokon volt jelen , ismét mint
követ járt kelt több felé, nevezetesen Olaszhonba, végre ennyi
szolgálati jutalmául 's bourboni szivének örömére ,, premiere gentilhomme
de la chambre du roi" lett a' tuilleriákban. Újra Nápolyban volt követ,
midn az 1830-iki forradalom kiütött, 's királyával együtt megbuktatá.
,

;
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szilárdul megrizé a' Bourbonok öregebb ága iránt, \s
miatt élveázté pairi méltóságát, mivel Lajos Fülöpnek, az uj
királynak bségi esküt tenni nem akart. Ezután X. Károlyt követte
Holyroodba, Prágába és Görzbe, ennek balála után pedig az angoulémi
linkel annak kastélyában
Kirchhergben élt hol november 17-én 1839
meghalálozott. B. Parisban a' legkitnbb mvészeti gyjteményekkel,
nevezetesen keleti emlékpénzekkel birt. Hasonlítsd öszsze Keimmel becses
munkáját „Description des monwnetits nuisulntans du cabittet da M. le
duc B. (Paris 1818). B.

Hségét azonban
épen

e'

,

,

Blanc

(Lajos),

forradalom után

a' híres történetíró, journalista és soeialista, a' februári
alakult ideigl. kormány egyik tagja 's titkára, szül.

28-án Madridban. Atyja, egykor kalmár, valamint nagyrémuralom alatt. Nagyatyja vérpadon halt meg,
meg életét, egy gyakorlott tolvaj segítségével,
kit Monseignat ügyvéd, a' Blanc család baráta, mentett meg a' bitófától,
*s ki az ügyvéd iránti hálából ennek barátját kötéllétra segélyével megszökteté Ezután Blanc úr, Lajosnak atyja, Bonaparte József udvaránál
szolgált
's
a' császárság utolsó éveiben pénzügyi finspector volt.
Felesége, Lajos anyja, corsicai leány Pozzo di Borgo családból. Talán
innét a' tiúnak barna arezulata, nagy, fekete, villámló szemei, tömött
déli alakja. A' restauratio alatt az öreg Blanc a' kármentesitendk sorába
vétetett fel
's nyugpénzt és fiai számára szabad helyet nyert egy kir.
középiskolában. Blane Lajos, ki 7 éves koráig Corsieában volt, 1820-ban
1813-ban

oct.

atyja is, üldözve volt a'
atyja szökés által tartá

,

,

Parisba jött 's bátyjával együtt a' rodezi collegiumba küldetett. Jó
elmenetel után 1830-ban elhagyta az iskolát 's Parisba tért, hol még
esak úgy mehetett be a' városba,
állottak a' forradalom torlaszai, 's
hogy a' kapun kívül letépte öltönyének liliomos gombjait. Vele volt
most szépmüvészetek igazgatója a' belügyi ministeritestvére Károly
umban, 's a' két fiatal ember egy szerény fogadóban szállott meg. A'
Bourbonok bukása megsemmisité atyjok jövedelmét, 's a' 17 éves, félénk,
gyermekded Lajosnak élelem után kellé látni. Sok nehézséggel küzdött,
mert a' bátortalan itjonezra senki sem akart valamit bizni. Gyakran fél
kétségbe esve tért viszsza szegény lakába. Egyik beszédében melylvet
1848-ban april. 29-én a' munkások bizottmányában tartott következleg
rajzolja akkori helyzetét
„én a' nép fia vagyok. Igen barátim ifjúkoromban éppen anynyit 's többet is szenvedtem mint bárki közületek
én is voltam szegény igyekeztem arezom verejtékében keresni kenyeremet,
én is éreztem magamra nehezedni e' roszúl szerkezeti társaság súlyát.
Azért més tjvermekkoromban megesküvém Isten s telkemismeretem eltt,
hogyha valaha hivatva lennék ezen roszúl szerkezeit társaság teltételeire
befolyni, nem fogok elfelejtkezni, hogy egyike valék a' nép legszerencsétlenebb gyermekeinek, hogy e' társaság súlya engem is nyomott. 'S e*
melyly testvéreim olyly nagyszámát teszi szerentársasági rend ellen
esétlenné, Hannibál esküjét tevém."
Nagybátyja, Ferri-Pisuni státustanácsos, Jovrdan marsehall veje, végre némi kis segélyezést nyújtott
neki 'a ezentúl mathematikai oktatás által kereseti valamicskét. lSÖl-hen
írnok lett Callot ügyvédnél. Ekkor ismerkedett meg Flungertjues követtel,
kit az itju szelleme meglepett 's ki öt Constant Benjámin politikájába
,
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fiú azonban csakhamar túl ment mesterén. 1832- tol
1834-ig Arrasban élt, mint magánnevel Hallétté gyermekei mellett, a'
„Propagateur du Pas-de-Calais" lapba irogatott 's három müvével az
arrasi akadémiától díjt nyert, melylyek czimei
Mirabeau, 's „Invalidusok
kórháza" (mindkett költemény) és ,, dicsér beszéd Manuelre".
Degeorge az emiitett lap szerkesztje, rá beszélte Blanct, kinek nagy
tehetségét méltánylá hogy menjen Parisba és legyen kizárólag journalistává. Itt elször is a' „Bon Sens" democrata-lappal
Cauchois's
Lemairrel annak szerkesztjével jött öszszeköttetésbe, kitl, els müvének
megjelenése után 1200, de 14 nap múlva már 3000 frank évpénz ajánltatott számára mignem 1836-ban önmaga is szerkeszt lett. Dolgozott
ezenkivül A. Carrel „Nationaljába" is, a' „Revue Republicaine" és „La
Nouvelle Minerve" folyóiratokba. Czikkei a' Revueben p. o. „az erény
mint kormányzási eszköz
Mirabeau méltánylása
Ugo Foscolo ; az
amerikai democratia" 'sat. nagy hírt nevet szereztek neki 's a' National
elhatározott demoeratai irányára is nagy befolyása volt.
1839-ben,
miután a' Bon Sens új tulajdonosa ennek szellemét elváltoztatá Blanc L.
a' Revue du progrés folyóiratot alapította, melyly aug. 15-én hozta a'
Lajos Napóleonról szóló nevezetes czikket, minek megjelenése után néhány
nappal orgyilkosok támadták meg az éjjel haza tér Blanct. Több igen
jeles értekezésén kívül „Organisation du travail" czimü munkája is ezen
Revueben jelent meg elször.
Els nagyobb munkája ,,a' tíz év története" (Histoire de dix ans
1830—40; 5 kötet Paris, 1841— 44.) Az 1830-iki democrata párt régóta
ohajtá mnr nagyobb történeti munkában adatni el a' júliusi forradalomra
vonatkozó tényeket 's Lajos Fülöp kormányát és bneit. Sarrans , Cabet
és alárendelt becs iratai e' czélt be nem töltötték,
's egyebek kisebb
mignem az Blancban talált méltó megfejtjére. Ez nagy szorgalommal
gyjtötte a' szükséges adatokat a' nagy szabadságharcz még él hseitl,
fleg Lafittetl kinek saját memoirjei, halála után, elcsikkasztattak 's
ügyesen használta fel a' lapokat röpiratokat 's a' torlaszi harczosok él
elbeszéléseit. így származott a' harmadnapos harcznak 's Lajos Fülöp
cselszövényeinek azon eleven képe melyly világszerte bámulva fogadtatott 's ha e' korról utolsó 's elhatározó Ítéletnek nem tekintethetik is,
mindenesetre igen nevezetes tünemény. Blanc részrehajlással, pártossággal túlzással vádoltatik de hamis adatok közlését reá bizonyitni nem
lehet. Pártos ugyan
és akar is az lenni
a' menynyiben ezzel méltánytalanság vagy éppen hamisság fogalma nincs öszszekötve. Mint democrata,
mint párthíve egy meghatározott világnézetnek, szigorúan bánik ítélete
tárgyaival, de a' tényeket nem ferdíti el. Igaz, hogy eladása inkább
subjectiv
mint tárgyilagos, de ha meggondoljuk, hogy azon korban,
melylyet fest, benne élt, csodálni fogjuk az objectivitásnak azon fokát is,
melylyre B. vergdött. Az orleansi politika kíméletlen birálása, 's csaknem
dogmaticus vak hite a' democratia gyzelmébe, demagógiái polémia
bélyegét nyomják müvére ragyogó rajztehetsége
bátor st merész
ecsete
melylyel a' jellemeket festi
hires kortársak eleven képtárává
teszik azt ; de e' mellett tagadhatlan az is, hogy a' biztosság, melylyel
a' ténveket eladja 's elhelyezi, 's a' látható nyomok, miket az idben
37 *

bevezeti. A' heves
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hátrahagytak, való törtéheti becset adnak neki. A' könyv igen sok és nagy
egyes szépségekkel bir él tanúk állítják, hogy a' három nap Leírása
hüvebb nem lehet, *S midn Blanc c' könyvet ira, még nem volt 30 éves.
Senki sem tagadja annak nagy befolyását a' francziaországi deniocratia
fejldésére, 's a' júliusi dynastiának a' közvéleménybeni lealacsonyitására.
-Másik, még be nem végzett nagy munkája a' „franczia forradalom
története" (Paris, 1847. 1 és 2 kötet) egy igen jelentékeny tartalmas,
's szerzjét jellemz munka, melylynek bevezetésében Blanc rendszerének
egész történeti fejlése 's öszszes politikai és társadalmi nézetei foglal;

,

,

tatnak.

Ö

itt

nemcsak

a'

revolutio politikai történetét adja, mint Thiers

a' politikai
Mignet, hanem a' 18-ik század soeiális történetét is
egyszersmind
's
forradalmat a' soeiális állapotok által magyarázza
hanem
be akarja bizonyitni hogy socialistai eszméi nem tegnapiak
történeti fejlemények. Itt állítja fel híres nézetét, miszerint a' világot 's
a' tekintély, individualismus és testvériségtörténetet három elv osztja
eivé az els a' catholicismusé 's uralkodott Lu herig; a' második Lutheré
a' jelennek
és a' mostani társasági állapot lelke
's a' Constituante iróié
vezéreszméje a' harmadik csak ideáikint tnik még el, a' távolban. Az
els elv elnyomást szül a' személyesség elfojtása által , a' második szinte
elnyomásra vezet anarchia által a' harmadik ad csak szabadságot har-
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Blanc L. mint a' júliusi dynastia nyilt ellensége nem elégedett meg
szóval és tollal, hanem pártja választásainál is munkás volt. A' februári
forradalom idején a' legszélsbb párthoz csatlakozott, melyly a' Reformé
lapban találta legfontosb képviseljét. E' lap volt tzhelye a' titkos egylelegalább régi alakban
teknek, melylyek a' rendrségi szabályok által
lehetlenekké tétettek. 1848. febr. 20-ikán Flocon, a' Reformé szerkesztje
elég érettnek vélte a' város hangulatát, hogy hadi tanácsát öszszehíja.
Azon ürügy alatt tévé ezt, rendrségi üldözések kijátszása miatt, mintha
melyly már bukó
a' Reformé lap pénzügyi állapotáról tanácskoznának
félben volt 's csak a' banket-kérdés miatt vala még néhány napig megjelenend. Febr. 21-én este a' néppárt öszszes fnökei , a' National szkebb
körének kivételével, mintegy 120-an öszsze valának gylve a' Reformé
szobáiban, köztük Louis Blanc, Lednt-Rollin , Edgár Quinet, Alton-Shee,
Caussidiére 'sat. Kiderült a' tanácskozásból, hogy 3000 fegyveres republicánus van rendelkezésükre , kikhez még a' nép nagy tömege csatlakozandik. A' merény sikerülte 's Lajos Fülöp futása után, febr. 24-ikén új
tanácskozás volt a' felett, hogy a' gyzelem gyümölcsei a' National
mérsékeltebb pártjának kezeibe ne jussanak. Az ideiglenes kormány
tagjairól levén szó, Blanc, Odillon Bárrot-t ajánlá, hogy a' nemzetrséget
annál inkább meglehessen nyerni. Odillon-Barrot azonban e' gy ülekezetben
megbukott elfogadtattak Leilru-Iiollin Arago Ferenci, Blanc Lajos,
Marrast, :i National szerkesztje csak
Lamartine és Garnier-Pagés.
olyly feltét alatt fogadtatott el, hogy Flocon a' Reformé Szerkesztje is.
szinte
megválasztassék Marié pedig csak nehezen Ion elfogadva
nemzetrség megnyerése tekintetébl. Végre egy tág a' munkás osztáh ból,
Albert ía m'egvalasztatott , derék férfi, 'a a* Reformé régi barátja. Ezen
elhirtelenkedett kinevezések ellen akkor senki sem szólalt fel. ruerl
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pártok jól átlátták hogy a' gyzelem biztosítására mulhatlanul szükséges
a' meghasonlás elkerülése. A' városháznál a' mondott nevek kihirdettetvén, azokban semmi változás nem történt, kivévén, hogy Blanc L.
Flocon, Marrast és Albert valós, kormánytagok helyett kormánytitoknokok lettek, melyly megszorítás azonban már néhány nap múlva ismét
megszüntetett. A' kormány kebelében csakhamar viszálkodások fejlettek
ki, nem személyek, hanem dolgok miatt. A' National pártja mérsékeltebb,
a' Reformé gyökeresb elveket képviselt. Blanc a' széls bal embere volt.
dictatorságát a' csakhamar
Látván hogy ha az ideiglenes kormány
öszszehivandó népképviselk kezeibe leteszi, a' függetlensége gyakorlatára
még politikailag egészen ki nem müveit nép ismét a' vagyonosok befolyása
a' nép ideiglenes gyámságban
alá kerül 's rövidséget szenvedend,
tartásának szükségét monda ki természetesen egészen más szempontból,
mint a' régi diplomatia.
Blanc, mint socialista, Organisation du travail 's egyéb e' szellem
munkái által már évek óta hatalmasan felzaklatta a' néptömegeket most
e' tömegek, látván, hogy egyik legbefolyásosabb ügyvédük a' kormányban
ül, annál hevesebben jöttek kopogni a' hatalom ajtaján. Nem akarván itt
bvebben szólani a' socialisták nevezetes Blanc rendszerérl (1. socialiscsak azt
mus), melyly a' jelenkor legfontosb 's legérdekesb vitája
emiitjük, hogy Blanc e' rendszerét, mint kormánytag is következetesen
,
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fejlesztette

's

tanitotta

,

megtámadva

's

folytonosan üldöztetve olyly nagy

Journal des Débats, Oonstitutionnel, Siecle Globe,
Commerce 'stb. nagy lapok Chevalier Léon Faucher késbbi minister
's egyebek,
védelmezve ellenben az elmés, lánglelkü George Sancl által.
Hiven tanaihoz a' respublika megalapítása után azonnal megpendítette
az eszmét, hogy a' februári forradalom inkább sociális mint politikai
természet. A' néptömegek folytonos zúgása közt a' városház körül,
keresztülvitte a' kormány ban azon proclamátiót melyly a' munka organizátióját igérte. E' felett külön munka-ministerium felállítását követelte.
Az öreg Arago baráti viszonyukra kérte t, hogy e' gondolattal hagyjon
fel, de Blanc rendithetlen maradt 's különbeni kilépését jelentette, a' mi
jeladás lett volna a' munkás osztály felzendülésére. A' kormány kerülni
akarván a' polgári háborút, középutat keresett 's külön munkaministerium
melylynek elnöke Blanc,
helyett „munka-bizottmányt" nevezett ki
alelnöke a' munkás osztálybeli Albert lett 's melyly a' Luxembourg
palotában tartá üléseit. Marrast 's a' National pártja ez úton akarta
Blancot, a' socialismus roppant talányával együtt, nyakáról lerázni. Blanc
maga mert noha a' veres
hire a' mérsékeltek eltt roszabb volt, mint
zászló hiveihez számíttatott, Lamartine-m\ egyik f indítója a' lapokban
és tanácsban erélyes védje, és szerkesztje volt azon febr. 27-ki nemes
törvénynek melyly a' halálos büntetést politikai bnökre nézve eltörli,
's mely lyre a' kormány eleinte hajlani nem akart. Lamartine ez alkalommal
hozzá sietett, megrázta kezeit 's monda neki „Ön nemes müvet alkotott".
Febr. 28-ikán jelent meg a' munkabizottmányt felállító törvény, 's
márt. l-jén tartatott a'commissio els ülése, melyly alkalomal a' leléptetett
pairek fényes teremében mintegy 200 munkás népember foglalt helyet,
barnult 's durvakezü gyárosok és kézmvesek 'a a' munkaid naponkint
tekintélyek, mint

a'

,

,

—
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órával megrövidíttetett, 's a' gyári alvállalkozóknak a' gyármuukast
leginkább nyomó osztálya megszüntetett. Márt. 10-ikén tartotta Blanc
az ószszes párisi kézmüvek '3 gyáruk rendes közgylését, melylyre 250
küldött jött öszsze 's a' különböz soeialista-iskolák fejei is, u. m.
Duveyrier ós Careaux (st. simonisták), Considerant Vidor (fourierista)
Yidal ós Pequeur (uj rendszer socialisták) st Enfantin atya, Pierre
Leroux és Girardin E. is híva valának, 's az utóbbi hármat kivéve, meg
is jelentek.
Blanc látván
hogy ilyly nagy gyülekezetben nem lehet
sikerrel tanácskozni, 10 tagból álló, állandó választmány kinevezését
hozta inditványba
a' mi elfogadtatott. A' választmány 10 kézmvesbl
állott, titoknoka Vidal volt. Márt. 19-ikén a' kormány ünnepélyes látogatást tett Luxemburg-palotában
's ez alkalommal kiáltotta ki Blanc
örömsugárzó arczczal az újságot, hogy Metternich megbukott 's elszökött.
A' bizottmány lényegesen jó szolgálatokat tett a' munkások és vállalkozók közti kérdésekben békéltetleg lépvén föl 's Blanc L. általában
békéltet és csillapító szellemben nyilatkozott mi azonban azon radicális
állásponton, hova magát helyezé, meg nem mentheté t, hogy egész
hatása lázitónak ne tartassék.
Munkaorganizatio terveztetett,
vonásaiban Blanc terve szerint, szerkesztve Vidalés Pecqueur által; munkások
egyletei alkottattak, melylyek közt legnevezetesb volt a' szabóké Clicbyben,
1

,

,

,

,

—

,

,

,

—

f

mintegy 1200 társsal.
Blanc bukásának magva épen azon földön kelt ki melylyet hatáskörül
választott magának. A' kormány félre tolta ugyan a' városházáról a'
socialistai elméleteket de nem utasíthatta el az ouvrierkat
kik kenyeret
követeltek. Marié volt a' közmunkaminister, ki ezen egész fontos ügyhöz
semmit sem értett, azonban minden áron munkát kellvén leremtenie,
Emilé Thomas mérnök éretlen terve szerint nemzeti mhelyeket állíttatott,
melylyek nem csak Blanc tervével nem egyeztek, st egyenesen úgy
voltak alkotva hogy Blancnak a' munkásokrai befolyását csökkentsék. A'
munkások közé egyenetlenség magvai szórattak 's ezek fleg a' nemzeti
mhelyekbl jöttek ki, melylyek ellentétbe tevék magokat a' luxemburgpalotai bizottmánynyal 's üldözték ennek párthiveít. A' nemzeti mhelyek
roppant öszszegeket költöttek el
's jutalmazták
a'
korhelységet a'
luxemburgi bizottmány pedig fanatikus szeretettel csüggött mesterének
elvein, 's éhezve tartotta üléseit, mégis minden gylölet, melyly a'
májusi socialista-forradalmat érte, egyenesen Blanc fejére szállott mint
mindennek els szerzjére. A' választási küzdelemben élénk részt vett
Blanc 's Paris részérl 20 munkást akart képviselid választatni
de
megbukván meggyzdött hogy elveinek kevés sikert ígérhet a' tranezia
nemzeti gylésen. Másik bukása volt, hogy az ideiglenes kormány hatalma
hoszszabb idre ki nem terjesztetett. Megnyílván a' nemzetigyülés, Blanc
számot adott eljárásáról és leköszönt. Azonban arra akarván kényszeritni
a' nemzeti gylést, hogy a' socialismus felett véleményt mondjon, munkaministeriumot indítványozott, kijelentvén
hogy
maga azt cl nem
fogadja. A' nemzetigyülés elveti'' indítványát.
A' mérsékelt pán ai
ideiglenes kormány egyik tagját sem üldözé anynyira mint t,
Végre
május 15-ike kedvez alkalmat nyújtott megbuktatására. A' kamarába
tódult népcsapatoknak most, mint azeltt, csak Blanc volt bálványuk
,
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Blessington.
'o

megtalálván majdnem agyon szoritották nyájasságukban,

tépett ruhákkal hordozták kezeiken, 's egy székre állva szólnia kellett.
Huber a' nemzeti gylést hallatlan vakmerséggel szétkergette 's

Midn

,

lázadók egyes csapatai a' városház ellen indultak a' félig ájult Blanc,
testvérével együtt, bérkocsiba ült 's a' városház felé indult, de hallván,
hogy az már katonákkal van rakva, viszszament a' kamarába, hol a'
bemenetelnél a' nemzetrök által kegyetlenül megveretett 's hajfürtei
atyai barátja, 's több képvisel,
kitépettek. Megölték volna, ha Arago
segítségére nem jön. Ilyly állapotban lépve a' terembe, ott is roszúl
hogy perbe fogathassék.
fogadtatott. Engedelem kéretett a' gyléstl
A' gylés azonban még ez alkalommal megtagadta az engedelmet miért
a'

,

,

,

,

Portalis és Landrin közügyvédek, 's Favre Gyula belügyin, státustitkár
azonnal lemondtak. Cremieux , az igazságügyminister Blanc mellett szae'
vazott, 's ezért szemrehányásokkal illettetvén, szinte lemondott.

—De

vala tartós. A' júniusi napok után, midn parlamenti
vizsgálat rendeltetett a' májusi és júniusi eseményekrl, Blanc újra vádoltatott, tanúk léptek fel ellene, mint a' lázadás részese ellen, 's bár magát
hoszszas beszédben fényesen oltalmazá perbe fogására most engedelem
adatott. D'Aragon követ, politikai ellenese, titkon elszökteté.^ Néhány
Félix Pyattól kisértetve
óráig aludt e'" jóakarója házában , azután
hol becsülete
él
Angliában
Azóta
vasúton.
éjszaki
szökött
az
Belgiumba
védelmére írta az ,.Appel aux honnétes gens" továbbá a' „Bevolution de
février an Luxembourg" röpiratokat, 's egyéb szinte Londonba ment költ

gyzelem nem

,

,

—

Blanc
a' „Le nouveau monde" havi lapot.
szerény, igénytelen szilárd fellépése, tömött termete, barna
arcza , fekete tüzes szeme van ; öltözete egyszer st gondatlan munkától
barnult kezeit mellénye nyilasába szokta dugni. Tovább kell arczát vizsgálni, hogy azon a' gyöngédebb izomjátékot, 's mélyebb szellem kifejezését
észrevegye a' néz. Hangjának szelid, csaknem ni zengése van, és csak
barátival egyesülve adja ki

külseje

;

,

a'

—

T.
beszéd kinyomása által nyer férfiasságot.
Blasius (Ern) sebészet tanára 's a' klinika igazgatója

temben,

szül.

1802. Berlinben,

tanult ugyanott,

a' hallei egye1827-íg katonaorvosi

és e' téren
szolgálatban volt, 1830 olta mint hallei közoktató mködik
is igazgahatásköre
klinika
sebészeti
a'
valamint
nyert
közkedvességet
tása alatt (1834 óta) rendkivül nevekedett. Seborvosi számos munkái
szakának els írói közé emelik. Több orvossal egyesülve adta ki 4 kötetben
1836 8-ig az ,,öszszes sebészet és szemészet kézi szótárát" ; 1830 32ben 3 kötetben az „Akiurgia kézi könyvét" melyly több kiadást ért,
1833-ban az 50 réztáblából álló folio-alaku akíurgiai rajzokat , melylyek
,

,

—

—

Németországon kivül is nagy kiterjedést nyertek; 1838-ban der Sehragez.
schnitt, eine neue Amputationsmetkode" 'sat.
Blaye Gironde fr. departamentben hasonnev kerület f helye 's vár,
melyly már a' rómaiaknál Blama név alatt, 's a' középkorban is ösmerehogy a' kalandos
tes volt, 1832— 33-ban pedig nevezetes lett azáltal
itt tartatott
után,
elfogatása
's
elárultatása
Nantesban
herczegné,
Berry
fogva 's itt szülte meg titkos szerelmének gyümölcsét (1. Berry) A' várpah.
rancsnok az idben Bugeaud volt.
lilessingtoa (Margit, grófn) termékeny angol irón, szül. 1786-ban,

—

.

,

—

584

Blittersdorf.

Waterfprd irlaudi grófságban, korán nül ment Leger-Farmer kapitány's ennek 1817-ben történt halála
után Gardiner Károly .János blessingtoni grófhoz, ki öt a' magasabb körökbe bevezette. Ezen körökbl
azután regényei személyeit \s bonyodalmait. Második férjével nagy
vette
hoz

utazásokat tett a' száraz földön, Uenuában barátságot kötött Byron
lorddal, kinek azontúl bnzgó véde \s magasztalója lett. 1829-ig, midn

második férjét is eltemeté, Parisban élt, azolta Angliában családi jószágán, Gorehouse-b&n Kensington mellett lakik, a' londoni nagyvilágtól
eléggé elkülönözve azonban estékeit sok kitn angol 's fleg idegen
,

—

;

Mint b-ónt

többre becsiili Francziaország, mint hazája,
csak a' másodrend Írónk közé számitatik. Eladása terjedelmes, de nyelve igen ékes, elegáns. Regényei a' teremek túlmüveltségének kinövéseit, a' fashionáble élet fény- és árnyoldalait érdekesen festik.
Isméretesb regényei: the Victims of Soriét y, The Confessionsofan ehlerly
gentleman és: „of an ehlerly lady; tke Repealers ; Tiro friends ; The hllcr
in Francé; The Idler in Italy ; The governess ; Stralhern , or Life at home
látogatja.

mert

itt

and abroad 's a' t. h.
Blittersdorf (Fridrik Landolin Károly, báró) badeni statnsminister, 's
késbb követ a' német szövetségi gylésen, a' reactiónak egyik legroszabb
nev hse Németországon. Sz. Mahlbergben, hol atyja Landvogt volt,
februárhó 10-kén 1792. Tanult a' karlsruhei apród - intézetben 's
lyceumban, 1809 1812. pedig a' freiburgi 's heidelbergi egyetemekben,
hol jogtudományra készült
ezen kivül nagy szorgalmat fordított a'

—

;

történetre, philosophiára 's az ujabb nyelvek megtanulására is. Alig 21
éves korában már követségi titoknok lett Stuttgartban, 's 1814-ben mint
Berstett báró badeni hadügyminister segéde, a' szövetségesek hadi szálláBerstett a'
sán nem csekély diplomatái ügyességet tanusitott.
német szövetségi gylésen követ lett, 1816-ban követségi tanácsnok
minségben volt vele; 1817-ben a' badeni nagy herczeg titkos cabinetjébe

Midn

hivatott; 1818-ban ügyvisel lett az orosz udvarnál, 1821-ben pedig
szövetségi követté neveztetett ki Frankfurtba. Ez utolsó állásában maradt,
badeni titkos tanácsnok czimmel, nov. 1-eig 1835. 'S mint született és
meggyzdése szerinti aristocrata elszántan mködött a' democratai
mozgalmak ellen , melylyek 1830-tól fogva Némethonban 'a egész
Európában elterjedtek. A' badeni kis de bátor kamara, melyly 1831-ben
akkorig nem sejtett erélyességet fejtett ki ismételve látá magát kénytelennek a' frankfurti szövetséggyülés határozatai ellen óvást tenni, 's a' nagy
herczegi kormánynál sürgetni
adna követének olyly utasítást, hogy a'
képviseleti alkotmány szövetséggylési határozatok által ne veszélyeztessék. A' kamara különféle óvástételei, valamint az ország átalános hangulata, melyly a' nép képviseli, 's a' sajtó által is nyilatkozott, a' badeni
,

:

szövetségi követ állását, kit születése és \ óleménye tespedsl \ iszszamen
elvhez csatolt, 's ki e' mellett a' katholicismusnak buzgó pártolójavölt,
alkalmatlanná és terhessé tették. A' második kamara tagjai világosan
látták hogy a' badeni követ Frankfurtban csak egyoldalii 's az or
többségének akaratával szemközi ellenkez érdekek, nem pedig a' néniéi
nép java 's az álladalom haszna mellett küzd. A' követ pedig érezé, hogy
,

azon elégedetlenség, melylyet

a'

kamara,

's

benne

nevezeteseit

Itzstein
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Welcker, Botteck 's mások szabadelv pártja olyly gyakran nyilvánított a'
szövetségi gylés rendszabályai ellen 's a' szövetségi alkotmány átalakításának sürgetése az
frankfurti mködéséveli elégedetlenség jele
egyszersmind. Ez által igen feszült viszony támadt a' frankfurti követ 's a'
kamarai ellenzék között, melyly igen kellemetlen nyilatkozatokra adott
alkalmat, midn Tiirkheim báró a' néptl szeretett 's elbocsátott státusminister helyére, éppen azon idben, midn Nebenius státustanácsnok
hatásköre is korlátoztatott, a' külügy, 's a' nagy herczegi ház ministerumát a' gylölt Bliitersdorf nyerte el, 's ezen minségben részt kezde venni
a' kamarák tanácskozataiban. Már az 1837-diki országgylésen heves
jelenetek támadtak e' miatt, melylyek a' következ országgyléseken még
dühösebben ismételtettek , mivel B. a' leggyülöletesb rendszabályok
daczos ismétlése által nevelte népszertlenségét. így p.o. tartatott a' hivatalnokoktól megtagadott megjelenési engedelem, 's a' 2-ik kamarai ellenzéket elitél manifestum szerzjének,
irta alá az 1842. máj. 2-iki körleve-

melyly a' választásokrai befolyást a' községeknek meghagyja 's a' t.
A' minister ilyly korellenes rendszeréveli elégedetlenség mind inkább
elterjedett, mig végre 1843-ban minister lenni megsznt, azonban elbbeni állásába, mint szövetségi követ
ismét viszszalépett. (1. Baden) B.
sok tudománynyal sebes átpillantással 's nem mindennapos ügyességgel
bir, mit ellenei sem tagadnak, e' mellett kész nyelv szónok is; de aristocraticus irányával, melylyel finom udvari ember modorátköti ö-zsze, inkább
látszik alkalmatosnak arra, hogy valamelyly önkényesen uralkodó monarcha udvarában szolgáljon, mint alkotmányos országban, 's inkább a'
középkorban, mint a' democratia nyereményeit, az ember és polgár jogait
semmiféle aristocratai dölyf-és csínynek fel nem áldozójelenben. Az udvarok
méltányolták Blittersdorfnak ilylynem törekvéseit, nagykeresztese lett
a' zahringi oroszlány-rendnek, commandeurje az austriai Leopoldrendnek,
nagykeresztese a' hesseni Lajos-rendnek 's a' t. de mind ez nem gátolá,
hogy az 1848-iki mozgalmak lesodorták
a' színpadról, 's emlékezetén a'
forradalomba korbácsolt bádeni nép sohajos átka nehézkedik.
B.
Block (Albrecht) a' sléziai hitelintézet igazgatója 's világhír gazda,
szül. 1774-ben Saganban; Schierau nev jószágán 1838-ig mezgazdasági intézetet tartott, 's legutóbb Liegnitzben élt.
Mint haszonbérl 's
több nagy gazdaságnak részint kezelje, részint tulajdonosa, roppant
érdemeket szerzett magának a' sléziai gazdaság körül, fleg a' váltógazdaság terjesztése, a' trágyakezelés birkatenyésztés és burgonyatermesztés javítása által. Iratai a' gazdaközönségnél nagy elismerésre találtak,
nevezetesen Mittheilungen hindwirtsch. Erfahrungen (3 K. Boroszló 2-ik
kiadás 1837
39.); Uber den thierischen Dünger (Boroszló, 1835); Die
einfache Landwirtsch. Buchführung (Boroszló , 1837) Beitrage zur Landgterschcitzungskunde (1840) 's a' t.
h.
Blum (Károly) sz. Berlinben, 1790 körül. Már kora ifjúságában (1805)
megkísérté a' szinészeti pályát a' Rajna táján, innen mint énekes Königsbergbe ment a' hol Siller vezetése alatt a' hangászat elméletét tanulta.
Miután Bécsben Salieri alatt 1817. és Parisban erejét megkisértette, 's
a' konigstádti színház technikai igazgatóságát vitte egy ideig Berlinben,
ezután a' kir. udv. színháznál mint udvari zeneszerz 's rendez az opera
let
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Bluin.

mellett állandó alkalmazást nyert.

Megholt Berlinben. 1844.

—

Munkái:

„Theater (1—4 köt. Berlin, 1839— 44.); „Das laute Geheimmss" (Calderon és Gozzi után. Berlin. 1841.); „Des Goldschmiedt Töchterlein.'*
(„Jahrb. deutsch. Bühnenspiele" folyóiratban; 14-dik évfolyam.); „Mirandolina" (Vígjáték Goldoni után. Berlin 1844.); „Der schöne Nárcisz-. ••
Bagatelle. (a' Theater- Almanachban 3-dik évi foly.); „Der Spiegel des
Tausendschön." 1836*.) ; „die Herrinn run der Else" (Sheridan után)
Ich bleibe ledig ; Metastasio 's a' t. — Az anyag kidolgozásánál feltn
nagy ügyességgel 's színpadi ismerettel eleven 's elmés párbeszédet köt
oszve, olyly tulajdonok, melylynek drámai müveinek a' közönség tetszését nagy mértékben megnyerek. Eredeti munkái alárendeltebb becsüek,
mint fordításai) vagy inkább alkalmazásai a' német szinpadra, hol a' franczia vaudevillet is próbálta meghonositni, de tartósb siker nélkül. Irt
operetteket is melylyek közöl a' Rosenhütchen 39-szer adatott egy folytában Bécsben.
B.
II Imii (Róbert) szül. Kölnben nov. 11. 1807. Atyja szegény kézmves,
anyja mosón lévén, kik nevelésére semmit sem áldozhattak, a' gyermek
Bluin is mesterséget, nevezetesen rézmüvességet tanúit, 's késbb Schmitz
,

,

—

lámpagyárába jutott Kölnbe. Fnökével Németország nagyobb részét
beutazván, saját természeti hajlama nyomán önszorgalma által kezdte
magát kimvelni. 1830-ban játéksziui szolga lett Ringelhurdt igazgatónál
Lipcsében, 's késbben fejl mveltsége nagyobb fokozatához képpest,
titoknok és könyvtárnok a' lipcsei színháznál, majd könyváros, hol hoszszas ideig szorgalmas és ügyes dolgozó társa volt a' „Sáchsische I aterlandsblatter folyóiratnak; Herlosso/in 's Marggraff társaságában szerkéztette a' „Theaterlexicont" (Lipcse, 1838); 's kiadta 1843 óta a' „Vorwdrts" czim népzsebkönyvet. Csakhamar megnyerte lipcsei polgártársai
bizodalmát 's tiszteletét. A' nép szegény fia, ki magát önmüvelte szellem,
szorgalom 's becsületesség által vivta fel a' legalsóbb néposztály szenynyébl Németország nevezetességei közé csakhamar ismers lett hazájában. Mint a' szabadság és igazság lelkesült, olylykor túlbuzgó, bajnoka,
els vala, ki szóval 's Írással erteljesen képvisel a' német-katholieusoknak Ronge által felizgatott vallásos mozgalmát, 's ritka ékesszóllásának
erejével egy ilyly német-kath. község megalapítását eszközölte Lipcsében,
miután maga tettleg régóta megvált a' rom. kath. egyháztól. Szerzje volt
az 1843-iki szász országgylésre benyújtott kérelemnek is a' sajtó-szabadság
tárgyában, melyly kérelem a' felvett tárgyat teljesen felvilágosítja,
nép kivánatát és szükségét ritka hévvel köti képviselinek szivére. Az
1845. aug. 12-ki véres kicsapongások után Lipcsében Blum Kóbort népszer
ékesszóllása 'sa' nép eltt kedvelt egyénisége tartá viszsza a' népet további,
még veszély esb kitörésektl miért nagyszámú tekintélye- polgár köszöemlékiratot ny új ta át a' becsületes demagógnak. Erdemei- g tehetségeinek általános elismerése nyilatkozott abban, hogy városi képviselvé
német parlament
's 1848-ik év tavaszának eseményei után a' frankfurti
tagjává választatott. Itt a' baloldalhoz, a' demooratákhoz tartozott, '- a
,

,

,

W

n

,

A

i-onservativek által élesen gyülöltetett.
bécsi octoberi napok alatl
Bécsbe jvén 'a ott a' sáros bevétele után kezeiben fegyverrel találtai
ván, lázító beszédei 's fegyveres ellentállása miatt halálra Ítéltetett

Boas.
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novemb. 0-kén agyonlövetett. Baráti 's tiszteli mélyen megilletdtek a'
szónoknak 's becsületes embernek e' szomorú vége felett, és elhade fleg Szászgyatott számos családja számára Németországszerte
országban, 's polgártársai közt, Lipcsében aláirási utón hazafiúi segéY.
lyezés gyjtetett.
Boas (Edvard) sz. Landsbergben a' Warthe mellett 1811-ben, igen jó
nevelésben részesült; eleinte a' kereskedelmi pályára, késbb azonban
tudományokra szánta magát, nagyobb utazásokat tett, 's azóta mint bölcsésztudor 's magánytudós élt szülvárosában. Munkái: „Reiseblthen
aus der Oberwelt." (2 köt. Grimma. 1834.); „Reiseblthen aus der Sternenwelt, und Mond-Novelle." (Altenburg. 1836.); „Reiseblthen aus der
Unterwelt" (u. o. 1836.); „Deutsche Dichter." (Novellák. 1 köt. Berlin
1837.); „Liter atursto ffe." (Landsberg 1840.) „Des Kriegs-Commissáí
Pipttz Reise nach Italien." (comlcus regény 4 rész. 12 képpel Stuttgart
„Sprüche und Lieder eines nordischen Rraminen. (Leipzig.
1841.)
1842.); „Pepita 11 olasz idyll (Lipcse. 1844.); „Französiche Thronfolger"

jeles

,

—

;

Eine Vision. (Stuttgart 1844.); „In Skandinavien." Nordlichter" (Lipcse
1845.) ezeken kívül egyes elbeszélések, költemények 's a' t. különböz
;

folyóiratokban.

—

Mély

érzelem, gazdag

's

mozgékony phantasia, vidor
tehetség irónak a' német

szeszély, az alak szerencsés kezelése, ezen szép
literatúrai világban igen jó nevet vittak ki.

— B.

Bobbinet-gyártás, ujabb korbeli 's folytonos fej lésben lev gyári iparorsó és net:
ág, melyly fleg Angliára szorítkozik. Robbin-net (bobbin
háló szavaktól) névvel neveztetik az elbb kézi munkával készitett, vert
csipkealnak (Spitzengrund) gépek áltai készült utánzása. Kevésben
külömbözik tle a' petinet (point-net). A' gépgyártmány természetesen,
mint mindenütt, ugy itt is elnyomja a' kézi munkát melyly vele sem
egyenlségben, sem olcsóságban nem versenyezhet. A' Bobbinet-székek
is tehát elragadták a' csipkeverktl az egyszer csipkeal készitését. A'
Bobbinet-gyártás közel rokona' harisnyaszövéssel, melyly már 1664
óta zetik gépekkel Angliában. Lee Vilmos már 1589. állította Nottinghamban az els harisnyaszöv-széket de találmánya hoszszasb ideig
elhanyagoltatott 's csak 1664-ben nyertek az angol gépharisnyatakácsok a' parlamenttl testületi jogot. A' tizennyolczadik században találtatott fel elbb a' point-net-gép, melyly akkorában csak a' harisnyaszöv
szék függeléke volt azután Strutt és Horton által olyly gép
melyly
csaknem a' bobbinethez hasonló szöveteket adott; de csak 1809-ben
sikerült Heathcoatnak olyly tökéletes gépet készitni, melyly csaknem ugy
dolgozott, mint a' mostani bobbinet-gépek
csakhogy 24 mozdulatot
tett mig a' legújabb gépek csupán 6-ot szükségeinek, 's hatszor anynyit
dolgoznak ketts szélességben, mint ama gép. Csakhamar roppant tkék
:

,

,

,

;

,

,

,

lnek ezen iparágba

3 év alatt 5,000 bobbinet szék volt feláltkével. De a' javítások 1833 34-ben
olyly sebesen következtek hogy a' régibb gépeket
mint kopott vasat,
kellett eladni. 1836-ban Nottinghamban az 1831-ben létezett 3,712 gép
közöl már csak 165 volt meg; a' többi mind megújult. Ezen uj gépek
által nem csak a' sima bobbinet (plain-net) 's a' késbb behozott csíkok
(quillings) javultak tetemesen hanem faconnirozott áruk (fancies) gyár-

lítva,

3 millió font

fektetve,

's

—

st. felállítási
,

,

,

Bock.

Böckh.

is lehetséges lett. 1836-ban 3G47 bobbinet-szék dolgozott Angliámelylyek közöl már több
ban, több mint 10 ezer embert foglalkodtatva

tása

,

mint

1,000 dolgozott fanciet. Legújabban egész törekvés csak ezen
utóbbi ágára irányoztatott a' bobbinet-iparnak. Anglián kívül a' bobbinet-manufactura igen csekély elmenetelt tett. Magának a' bonyolt
gépnek a' gépépitészet egyik legszebb találmányának leírását, mint
tudományos szakmunkába illt, itt elmellzzük.
h.
,

Bock

—

Károly Erriest. Mindketten
Auguszt Károly 2) ennek fia
híres és termékeny német irók a' boneztan mezején. Amaz szül. 1782ben Magdeburgban, élt Lipcsében, mint kitn közoktató 's boneztani
múzeum re; 's megh. ugyanott 1833-ban. Munkái Beschreibung des
fünftén Nervenpaars (Meissen, 1817 és 1321 folio); Handbuch der Anatomie des mensch. Körpers (2. köt. Meissen, 1818)
Darstellung der
Vénen (Lipcse 1833); Darstellung des Gehirns und der Sinnenwerkzeuge
(Lipcse, 1834); Darstellung der Organe der Respiration 'sat. (Lipcse,
1827); Darstellung der iceiblichen Geburtsorgane (Lipcse, 1825); Katrrhismus der pract. Anatomie (Lipcse 1835); Die Ritckenmarknerren
(1827); Darstellung der Saugadern (1828); Der Prosector (1829); Chirurgisch-anatomische Tafeln (3 f. 1830—1833.) melylyet fia folytatott
halála után.
Emez szül. 1809-ben Lipcsében, 's akad. tanító ugyanott. Munkái
Handbuch der Anatomie 'sat. (2. k. 1834; 3-ikkiad. 1842);
Anat. Taschenbuch (1839; 2-ik kiadás 1841); Gerichtliche Seetionen
(1843); folytatta végre az atyja által megkezdett jeles boneztani tabel1)

,

:

;

—
:

lákat.

—

ez.

Böckh

(I. Fridrik, ron)
badeni pénzügyminister , polgári születés,
atyja tanácsos volt Carlsruhéban, hol Böckh 1780-ban született. Korán
hajlama volt a' cameralis tudományokhoz, melylyeket Heidelbergben

nagy

sikerrel tanult.

után,

midn Baden

,

Sebesen haladván a' közhivatalok lépcsin, 181
alaptörvényt nyerve a' középkor elveibl 's formáiból
kimenekült, 's a' fbb hivatalok megszntek kizárólag a' nemesség ápoldái
lenni, Böckh az els badeni országgylésen kormánybiztos, 1821-ben
statustanácsos 's ideiglenes, 1828-ban pedig valóságos pénzügyminister
lett. 1830-ig, mig Lajos Vilmos nagyiig, a' katonaságnak 's önkénynek
barátja, élt, nem lehetett a' statusháztartásban takarékosságra gondolni;
pazarlás jellemezte a' ministeriumokat, a' pénzügyinek kivételével; Böckh
állhatatosan fentartá a' pontosság, rend, és takarékosság elveit. A' kamarák, melylyekben 1819. óta folytonosan megjelent
mint kormánybiztos
kedvezleg nyilatkoztak a' pénzügyi eljárásról *s Böckhöt s bár többféle
rendjelet 's nemességet is nyert, azon polgári, erteljes egyénekhez
számiták, kik mint Nebenius , Winter 'sat. kormányban 's közigazgatásban a' reform szelídebb elveit követék. Különféle bölcs rendszabályok,
fleg a' tized-megváltási törvényjavaslat által, népszer nevel \i\<>tt ki
magának, melylyet az els kamra ellentállása még inkább nevelt. A'
késbbi kamarákban azonban mindinkább eltért a többség nézeteitl.
lilittersdorf rendszabályait buzgón védelmezé, miért korábbi népszersége eliselnyészett.De mint pénzügyminister, mind \ égig munkás, hasznos,
és ügyes hivatalnok maradt. 1834-ben Rerlinbe utazott 'a Badennek
a' német vám szövetséghez csatlakozásai munkásán segítette el.
Böckh
,

,

Bodrogh.
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ügyes szónok, tehetségdús, szakért financier. 1843-ban, hivataloskodása
40-ik éve ünnepélyesen ületett meg a' badeni kormánytagok által.
//. August hires, és Németországon kívül is ismeretes nyelv- és régiségtudós, 's e' nembeli iró, az ékesszólás 's régi litteratura rendes közoktatója a' berlini egyetemnél,

's az ottani tud.
tani osztályának állandó titoknoka; szül.

akadémia bölcsészeti 'störténet1785-ben Karlsruheban tanult
,

Halléban; elbb Heidelbergben, 1811. óta Berlinben közoktató, hol e'
minségben, 's mint a' philologiai és paedagogiai seminarium igazgatója,
's
igen üdvös hatást gyakorolt 's nagyszámú kitn nyelvészt, neve
oktatót képezett. írói hire fleg következ munkáin alapul: Pindár kiadása
(3 k. Berlin 1811—21) a' versmérték uj elrendezésével 's mély vizsgálatokkal a' görögök zenéje fölött; „A' Görögök nemzeti gazdasága" (Berlin,
1837. 2.k.) alapos és éles combinatiókkal teljes munka, melyly francziára
's angolra is fordíttatott
Metrologiai vizsgálatok a' régiség mértékei, pén-

t

,

;

zei és súly méri felett (Berlin 1838); Oklevelek az attikai status tengeri
erejérl (Berlin, 1840) 's végre a' tetemes és igen fontos Corpus inscriptio-

num graecarum (Berlin 1824-ben kezdve.) E' nagy müvein kívül többet
még Piátóról kiadta Philolaus töredékeit tartalmas értekezéseket

irt

,

,

rakott le a' berlini. akad. emlékirataiban, 'senynyi tud. érdemeiért 1830-ban
t. tanácsossá neveztetett
1840-ben a' porosz „pour le merite" rendet 's
a' franczia becsületrendet nyerte. Számos
külf. akadémiának is tagja,
Egyébiránt Böekh a' politikában 's minden életviszonyaiban szabadelm
;

's

—

egyenes jellem.
Bodrogh 1. Bács.

h.

Buguslawszki (Palm Henrik Lajos) csillagászat re 's rendes tanár
szül. Magdeburgban 1789-ben, 's az ottani oskolában 1802
szk állapotban neveltetett. Már ifjú korában a' csillagos
vonzá
fkép
magához, 's a' csillagászat ln azon tudomány melylyet
ég
magának választott. Az 1806-ban kiütött háború t is fegyverre hivá,

—

Boroszlóban,
1805-ig igen

,

félbenszakasztá csendes tanulmányait. Szolgált a' sziléziai tüzérdandárban, 1811-ben hadnaggyá lett, 's engedelmet nyert a' berlini hadi
ftanodába mehetni. Itt személyesen megismerkedett a' hires csillagász
1811-diki üstökös's az
Bódéval, a' kivel már 1806. év óta levelezett
csillagot vele együtt vizsgálta. Bessel-\e\ is levelezésbe lépett. A' szabadsági háború alatt, használván a' jó alkalmat meglátogatá a' leghíresebb
's

,

,

csillagdákat

's

csillagászokat, és

Bode

által ajánlva, a'

legkitnbb

férfiak

ismeretségébe jutott. A' belle-alliancei csata után, hol mint tüzérkapiszemei gyengesége miatt
tány saját kezével ltte el az utolsó golyót
bucsut vett a' katonai élettl egy ideig mezei gazdászatot zött gazdászati lapokba czikkeket irt, 1829-ben a' földesúri 's jobbágyi viszonyokat
rendez bizottmány 's a' sziléziai gazdasági egyesület tagja volt Boroszlóban 1831-ben pedig conservator lett a' boroszlói csillagdán, miáltal
gyermekkora óta ápolt kedves vágya teljesedett. 1832-tl fogva a' sziléziai népnaptár csillagászati részét dolgozá. Bár milyly tökéletlenek valának is itt távcsvi készületei mégis vizsgálat alá vévé Saturnus hatodik
holdjának fogyatkozását, a' Biela és Enke-féle üstökösöket, 's 1835-ben
els találá meg a' Halley üstököst 's még Lamontnél is tovább kiséré azt
három nappal, miért is
a' tudományok akadémiája Parisban a' Laland,

,

,

,

t

,

Bohlen.
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Féle pályadíjai, a* jenai egyetem tudori oklevéllel, *s a' dán király arany
érdempénzzel ajándékozd meg. Miután a' berlini geographiai társulat is
tiszt, tagává nevezte ki
1836-ban rendkívüli tanár lett a' bölcsészeti
,

Több

különböz csillagászati 's gazdászati folyóGauss
iratokban van lerakva. Ezenkívül Humboldt Sándor, Herschel
számtalan csillagászati, meteorológiai, magnesi
's mások társaságában
és physikai vizsgálódásokat tett, 's a' természetbúvárok boroszlói gylésén
a' földirati helyhatározás kényelmesb módszerét tette közzé. 1839. óta a'
vörös sas rend 4-dik osztályának lovaga lett.
B.
Bohlen (Péter), königsbergi professor, egyik a' legtanultabb 's legelmésebb orientalisták közöl szül. 1796-ban Wuppelsben, az oldenburgi
herezegségben. Eltének els 20 évét nyomasztó körülmények közt töltötte. Atyja, ki maga is kézi munkája után élt, majd semmit sem költhetett nevelésére
's
midn szüli kora halála által ezen bármi csekély
segedelemtl is elmaradt, nem volt egyéb hátra, mint idegen háznál szolgálatot keresni. Ilyly körülmények közt jutott egy franczia tábornok kiséri
közé 1811-ben 's szerencséjére 1814-ben Hamburgba, hol 3 évet szolgáhajlamai, vidor lelkülete, 's minden akadálylyal
latban töltött.
daezoló tudományszeretete által nevezetesen a' szabad kmvesek társulatának figyelmét vonta magára melylynek valóban emberszeret tagjai
elidézek a' szükséges eszközöket
hogy B. tehetségei tudományosan
kimiveltethessenek. E' végre 1817-ben a' hamburgi gymnasium növenmár 1821-ben
"s
déke lett, különösen Gurlitt atyai ápolására bízatott
hol Gesenius
megkezdhet akadémiai pályáját. Elször Hálába ment
karnál.

jeles értekezése

,

,

—

,

,

Kitn

,

,

,

,

tanulmányokat, melylyekre
már a' gymnasiumban igen jelesen elkészült tudományosan kezdte
mivelni 1822-ben Bonnba ment, hogy Freitag alatt arab- és persa tanulmányait folytassa, 's ezekben nem sokára olyly készséget szerzett magának, hogy már 1825-ben a' keleti nyelvek 's literatura rendkívüli, 1836ben pedig rendes tanárává lehete Königsbergben. 1831-oen tudományos
utazást tett Angolhonba, honnan ekkor szerencsésen tért viszsza. Második
ugy
utában, melylyet 1837-ben szinte oda tn, ersen megbetegedett
Rödiger és Hoffmann vezérlete

alatt, a' keleti

,

;

,

Frankhon szelidebb ege alatt leve kéntelen enyhülést keresni
mellfájdalmainak, melylyek mindinkább elhatalmazván, 1843-ban a' tudomány nagy kárára 's barátai résztvétteljes bánatára csakugyan megölék
hogy

déli

,

a'

jeles tudóst

's

becsületes

Commentatio de Motenabbio
o.
carmen arabicum Amali dictum 'sat.
Indien mit Bezúg auf Aegypten". (2
p.

régiebb latin munkán kivül,
Tentameu de Buddhaismi oriyiiie:
irá legfontosb munkáját „Das alté

Több

embert.
;

köt.

Königsb. 1830

— 31.);

továbbá

Bhartriharis." (Hamburg 1835.) latin comnu ntárral , 's
német fordítással; „Die Genesis, historisch-kritisch erlávtert". (Königsés sok oldalról alaposan
berg) melyly munkája azonban igen gyenge
T
megtámadtatott. Vannak ezen kivül versei is (Königsb. 1826.) l tolsó
munkája volt 1840. egy az évszakokról szóló arab leiró költemény
kiadása (Ritus anhara). B. mint tudós és nyelvbuvár igen jeles eladó
tehetséggel is birt egyéb kitn tulajdonain kivül, ugy hogy ha hoszszabb

„Sententiae

,

életben részesülhet éles elméjével 's ízlésével kelet helyesebb felfogása *8
B.
annak szellemi kincsei gyjtésére rendkívül sokat tehetett volna. ,
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Bolívia.

Bolívia . déli amerikai szabad státusnak, melyly (elbb Spanyolországnak fels Peru tartománya) Bolivárról, megszabaditójáról
viseli
nevét, 20 ezer négysz. mérföldön 1,800,000 lakosa van, úgy liogy egy
négysz. mérföldre 90 ember esik. Egyike a' föld legmagasb országainak,
Amerika Tibetje, hol az Andes csúcsai, Soraié 23,000, Illimani 22,000
lábnyi, a' Csimboraszszót is meghaladó magasságra emelkednek. Bányái,
fleg a' potosiak, világ hírek. (Í.Amerika).-— Éjszaki folyói a' Maránkon,
a' déliek a' Paraguay folyó medréhez tartoznak
amazok Béni, a' nagy
Madeira, melylynek eredeti vize Rio Condorillonak neveztetik, 's késbb
Rio-grande Guapahi és a' Marmoréveli egyesülése után Madeira neveket
vesz fel
a' Paraguayba, ömlenek pedig Pilcomayo
Vermejo 's a' t.
Peru és Bolívia közt fekszik a' hires Chucuito vagy Titicaca azúrtó,
hóval fedett magas bérczektl környezve, melylyet bájoló fekvésén kívül
azon körülmény is tesz emlékezetessé, hogy egyik szigetén állott az
Ynkák idejében a' nap fényes temploma. E' tó 38 mfd. hoszszu s 15^2 tnfcl.
széles. Habjaiba szórták az
lakosok Peru legszebb kincseit a' rabló
spanyolok érkezésekor.
A' termékeny föld bven ad gabonát rizst,
tengerit, ezukornádat pamutot bort déli gyümölcsöket 's a' rengetegerdségekben igen sok a' vad. Az ipar még alacsony fokon áll, 's a' kereskedés is csekély jelentés.
kiviteli czikkek a' bányatermékeken kívül:
a' vicunna-gyapjú, gummi
's fest- és orvosanyagok. A' lakosok részint
spanyol eredet kreolok, részint vadan's félvadan él indusok, ez utóbbiak
a' népesség hét tizedét képezik, az Andesekben részint már keresztyének,
's csöndes és békés természetek. A' civilisált lakosok vallása a' r. catholica, egy érsek 's három püspök
alatt.
A' törvényhozó hatalom a'
tribúnok, senátorok és censorok három kamarája közt van felosztva, 's a'
végrehajtás élén egy egész életére választott elnök áll. A' közjövedelem 4
A' respublika
millió forinton felül megy; a' hader 30 ezer emberbl áll.
öt részre oszlik. l)LaPaz, melyly áll LaPaz, Sicasica, Chulumani, Pacajes, Apolobamba, Larecaja 's Omasuyos tartományokból, 2000 négysz.
mérföldön mintegy 400 ezer lakossal. Legfontosb város La Paz 20 ezer
lakossal. 2) Polosi, melylynek provinciái Lipes, Potosi, Porco, Atacama,
Chayanta, 2300 négysz. mfdön 315 ezer lakóval; f városa: Potosi, most
alig 15 ezer lakossal. 3) Charcas vagy Chuquisaca, Charcas, Yamparáes,
Carangas, Oruro, Pária, Tomina Zinti tartományokkal 1800 négysz.
mfdön 246 ezer lakóval, Chuquisaca fvárossal, hola'congress és kormány
széke 's 30 ezer lakos van. 4) Cochabamba, melylynek alrészei Cochabamba, Tabacari, Sacaba, Misque, Clissa, Pálca és Arque, 3000 négysz,
mfdön 435,000 lakóval; fvárosa; Oropesa 16 ezer lakossal. 5) Santa
Cruz de la Sierra, melylynek tartományai: ValleGrande, Baures, Pompás, Chiquitos, Mojos; ezen rész 10 ezer négysz. mfdnyi roppant terület,
egész Boliviának fele, csak 320 ezer lakossal, Sati Lorenzo 4000 lakosos
f várossal a' régi Santa Cruz helyén.
,
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Bolívia legújabb története röviden e' következ ; az 1826-iki , Bolivár
adott alkotmány, 1828-ban megváltoztattatott, 's Sucre tábornok, a'
respublika els elnöke, megbukván, Santa Cruz választatott presidenssé.
Eleinte nem akarta elfogadni a' hivatalt, de miután Velasco bitor elnök
letétetett , 's Blanco tábornok 182 9-iki újév éjjelén megöletett, csakugyan
által
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Hölcselet.

azután lecsillapította a' bels nyugtalanságokat, rendbepénzügyet, becsületrendet alkotott, codexet (Codigo Santa
Cruz) adott az országnak, sokat tett annak kifejtésére. De hódítási szellem megdönt a' béke munkáját. Mintha az egyes státusok különben is
elvállalta azt. ()

szedte

már

a'

túlságos

nagyok nem lennének,

a'

délamerikai

fnökök, mihelyt

hatalmukat egy kissé szilárdulva érzik, azonnal annak terjesztésére, hóditásra gondolnak. Santa Crúz is Perura veté szemeit. Egy ottani bens
elég vigyázatlanul avatkoegyenetlenség a' kormányban, melyly miatt
zásra szolitották fel, ürügyet ada neki; 1835. aug. 8-ikán Cuzcónál megverte Gamarra tábornokot 's 1836. tavaszán Bolivia, éjszaki 's déli Peru
szövetségének lépett élire, 10 évre protectorrá választatván. De most
Chili aggódni 's féltékenykedni kezdett, háború ütött ki, 's Chili, egyesülve Gamarrának perui pártjával, 1839. jan. 20-ikán Yungaynál tönkre
Gamarra perui praesidens lett. Santa Cruz- pedig
véré Santa Crúzt.
még Bolíviában is megbukott, hol Velasco lett praesidens, a' ki Chilivel
békét kötött. Santa Crúz 1839. mártiusán elhagyta az országot 's Ecuacsakdorba ment. Hátramaradt azouban elég hatalmas pártja, melyly
hamar felmenteié, 's Yelascót elfogá Santa Cruz- azonban nem sietett
viszsza, 's ezalatt Ballicián tábornok egyesité maga körül a' pártokat,
megersité hatalmát, megverte a' peruiakat 1841. novemberén Viachánál,
minthogy ezek La Paz tartományt el akarták foglalni Bolíviától. A' béke,

t

—

t

;

—

1843. elején öszszeesküvés fedeztetett fel Bolíviában
melylynek feladata volt Balliviánt
megölni. A' részesek, nevezetesen Santa Cruz, unokaöcscsei azonnal
lefejeztettek. Ugyanazon év novemberén maga Santa Crúz, akart Peruból Boliviába nyomulni, de a' perui praesidens Castilho által elfogatott, 's
ennek elzése után Yiranco által a' chilei kormány felügyelése alá adaT.
tott.
Bölcselet, bölcsészet 1. Philosophia.
Bolyai Farkas, (Bolyai), a' maros-vásárhelyi collég, matli. és physiea'
prof. 's a' m. akad. 1. tagja, szül. 1775. febr. 9. Iskolai pályáját Enyeden,
Kolosvárt kezdé majd Jénában 's Göttingában végzé. Kiadott szép
irodalmi munkái: Öt szomorújáték. (Irta egy hazafi. N. Szebenben 1817.)
3) Popé próbatétele az em b errl, melyly kötetben válogatott költemények is találtatnak angolból 's németbl fordítva. (M. Vásárhelyt,
1819.) Adott magyar 's diák nyelven több kötetben mathematikai iskolai
könyveket. F. S.
Bolygócsillag-renriszer. A' nap bolygó-rendszerét illet legújabb felmivel nem
fedezések a' csillagászatnak méltán dicsségére szolgálnak
véletlen esemény, hanem pontos kiszámítások eredményei. Midn Bode
1807-ben a' Vestát fólfedezé azt jövendölte, hogy egy év múlva a' tuczet-szám be leend töltve. Ez azonban be nem teljesedett, jóllehet Olbers
10 évig fáradozott új bolygócsillag fölfedezésében. Egyszerre Németbon
egyik zugában azon hir szárnyalt hogy új bolygóceiOag fedeztetett föl,
's Astraea nevet kapott. Nem egészen Ivét év lefolyta alatt még négj más
bolygó fölfedezése következett egymásután. Három terjedelmes munka.
melyly jóllehet már korábban megkezdetett, csak a' mull évtized elején
lépett világosságra, okozá e' tan egészben! átalakulását. Elször: Leccrrur
Chili közbejöttével, 1842. jún. 7-ikén jött helyre.
,

,

—

,

,

,

,
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alapos vizsgálatai a' bolygópályák idszaki háborgatásai körül. Ezen munkának eredménye Neptún elhiresedett theoreticai fölfedezése. A' második
itt megemlitend munka, az 1750-tl fogva szaporodott greenwichi észrevételek reductiója. A' harmadik igen fontos vállalat a' berlini akadémiai csillagabroszok, melylyek már 1824-ben terveztettek 's el is kezdettek, de csak a' múlt tized elején végeztéitekbe nagyobb részt. Ezen abroszok alapján, néhány buzgó csillagász, mindenek fölött Hencke Driesenben, az éj egyes tájai számára még pontosabb abroszokat készített, 's azokat folytonosan átvizsgálta úgy hogy velük anynyira megismerkedett,
menynyire csak a' csillagok végetlen nagy száma mellett lehetett. Astraeának Hencke általi fölfedezése decemb. 8-kán 1845. 20 évi munka gyümölcse volt. Az új bolygó mozgása legelször a' berlini csillagdában vétetett észre, 's nem sokára azután majdnem minden más csillagdában, 's
pontosan kiszámíttatott. Mibl kitnt hogy az új bolygó^ a' Mars és Jupiter között kering apró bolygók (Planetoidák) családjához tartozik.
1846. nyáron Leverrier a' franczia akadémiának azon jelentést tévé,
hogy vizsgálódásai nyomán meg van gyzdve a' fell, hogy az eddig meg
nem magyarázott eltérések az Uranus pályáiában, egy azon túl kering
bolygótól származnak; 's aug. 31. átadá a' még nem látott bolygónak elméletileg meghatározott pálya-elemeit. Mivel még Parisban mindig ké:

,

,

telkedtek, legalább az eget szorgalmatosan nem vizsgálták, Leverrier,
Gallé kitn csillagászt kérte meg levele által Berlinben sziveskednék az
égen vizsgálódni. (Meg kell jegyezni, hogy Frankhonban a' számolók 's
vizsgálók majdnem soha sincsenek egy személyben egyesülve. Maga Leverrier is kizárólag csak számoló). Gallé engedett a' fölhívásnak 's az eredmény olyly jól sikerült, hogy a' bolygó mingyárt az els estvén fölfedezmelylyet Leverrier
tetett , még pedig csak 4 idpercznyire azon helytl
,

,

,

neki kijelölt. Ilyly gyzelmet még soha sem ünnepelt Newton nehézkedési
legtávomert ezt a' nevet adta neki fölfedezje
törvénye. Neptún,
labb kering minden isaiert bolygók közt, napkörüli futását 166 év alatt
végzi be, földtli távola 626 millió mföld. Nagyságára nézve az Uranushoz hasonló , de tömöttebb. Lassel Angolhonban egyik, Bond Cambrigdeben (Massachusettsben) másik holdját födözé fel.
Végre 1847-ben július 1-én Hencke, augustus 13-án Hind és october
18-án ismét Hind 3 új bolygót fedeztek fel, melylyeknek Hehe, Iris és Flóra
nevet adtak. Mindnyájan a' planetoidák, mint látszik, igen számos családjához tartoznak, és ugyan a' Vesta körül csoportoznak. Átmérjük
igen kicsinynek látszik lenni, 's alig sikerülend azt valaha mérés által
meghatározni. A' bolygók jelenlegi sorozata következ

—

—

,

Bolygó neve

Futási ideje

:

Mercur
Venus

88 nap
225
365
687
1192
1325
1335

—
—
—
—
—
—

Föld

Mars
Flóra

Vesta
Iris
Vj k.

hm.

Tár.

1.

köt,

:

Naptóli távolság:

felfedezési ideje

:

8 millió mf.

15
21
32

46
49
49

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

1847. oct. 14. felf. Hind.
1807. mart.29. felf. Olbers.
1847. aug. 13. felf. Hind.
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Futási ideje

nevtí:

Hebe

:

1360
1509
1594
t680
1685
4333

—
—
—
—
—
10,759 —
30,687 —
60,625 —

Astriia

Junn
Cerea
Pallas

Jupiter

Saturnus
IJranus
Neptttn

Naptól!

t;í\.

Bonniul.

5ömill.ra£ 1847.
ISI 5.
54
5(5
1804.
1801.
58
1802.
58

108
196
395
826

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
-

ideje

Fi'lt't'ik'zési

:

:

Hcncke.
dec. 8. felf. Henckc.
sept. 1. feli". Harding.

jul. 1.

jan.

felt*.

Piazzi.

1. felt".

mart. 29.

felf.

Olbers.

1781. mart. 13. felf. Herschel.
1846. sept,23.felt .Ga//t'.(Le»«rrt>r;.
,

A távolak és futási idk itt csak kerekszámban adattak. A' régibb bolygókra nézve pontosabb adatokat találhatni a' csillagászati munkákban, a'
mi pedig az újabbakat illeti, még évek szükségesek, hogy a' legutolsó
részletekig pontosan meghatároztassanak.
Megemlítend még hogy Mddler míiv 1842-ben megkisérté a' bolygók
,

három csoportot állított fel:
1. Bels csoport. Merkúr, Vénus, Föld, Mars. Közép nagyságú, meglehetsen sürü, kevéssé belapult, mintegy 24 óra alatt, igen hajlott tengely
felosztását,

's

holdnélküli egyetlen egy kivétellel. Négy ismeretes bolygó.
Közép- xagyplanetoidák csoportja; kicsiny, tömegben szegény, egészen
hold nélküli, pályáj uk egymásba font, igen változó, szerfelett hajlott 's többnyire igen szétágazó (excentrisch), szemeink által az állócsillagoktól alig
megkülönböztethet. Itt 8 bolygó van, melylyeknek száma szaporodhatik.

körül forgó

,

,

2.

sejtése már is teljesült. Graham csillagász a' Markree-Castle-i
csillagdán Irhonban, aprilhó 25-én 1848. ismét új bolygót fedezett fel, mely-

(Mddlemek
lyet
3.

vizsgált. Ezen bolygó minden
Mars és Jupiter között találtató planetoidák csoportjához tartozik.)

Hind Londonban azonnal közelebbrl

esetre

a'

Küls csoport. Jupiter,Saturnus, Uranus,Xeptun; eddignégy ismeretes

—

sr,

Igen nagy, kevésbbé
ersen lapitott, sebesen forgó, (18 11
óra alatt) holddús ; az egyenlitk, a' holdpályák siklapjai valamint sikok
és gyürük által kijelölve; a' pályák egymásra keveset hajlottak, a' körtl
csak mérsékelten eltérk. A' pályasorozat további menetét nem ismerjük. B.
tag.

,

Bombay

Kelet India.
(Cornel Richárd Antal,) lüttichi püspök a' római kath.
reactio f bajnoka Belgiumban, sz. 1790-ben, vagyonos 's nagy tekintély családból Leydenben, hol ifjú éveiben gondos nevelésben részesült.
Miután Münsterben, hol a' Dros le -házzal barátságos szövetségben volt,
pappá szenteltetett, kizárólag neveléssel kezde foglalkodni azon szellmben
melylyet a' római hierarchia a' népek kiskorúságban tartására
parancsol, több kath. oktató-intézetet vezetett 's maga is a' haegoveldi
seminarium igazgatója lett. Midn a'belga kath. párt túlzása "s fanatisnuisa

Bmmel

1.

,

,

,

hollandi kormányt arra kényszerité, hogy minden tanintézetet a' status
együtt
szigorú felvigyázása alá helyhezzen
a' többi kath. oskolákkal
az övé is bezáratott.
B. magányéletbe vonult; egyébiránt a' kormain nyal jé egyetértésben élt, jóllehet különböz röpiratokban a' szabad tani"
tás feletti vitákben
is részt
vett.
L829-ben a' hollandi király lüttirhi
püspökké nevezte. Ezen idbeni midn az egyesült kath. és szabad tlvü

a'

,

—
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igyekezett a'
ellenzéknek Holland elleni harcza elre látható volt, B.
között, sajátérdekei
rábizott
párt
ultramontán
az
's
király bizodalma,
magának, mig titkon arra
lagos ügyességével, némi közép állást szerezni
kormány elleneinek gynémetalföldi
hogy
a
használta fel ezen állását,
Belgiumban, Vilmos holután
kiütése
forradalom
A'
szerezhessen.
zelmet
püspökségének Mastrichtba áttélandi király, ki Bommelt hivének véle,
határozottan a' független Belgium mellett
telét ajánlá néki; B. azonban
pártnál
igen nagy befolyást vivott kL Alig nyikath.
a'
hol
nyilatkozott,
függetlennek, Bmmel is nyilván
Hollandtól
magát Belgium
latkoztatta
föllépett elveivel

's a'

római

sz.

helyzetében.

vetett befolyásos

szék suprematiája mellett mindent elkönép vallásos érzelmére támaszkodó

A

?

A' Droste-Vipapság gyzelmesen emelé
azzal is vádolst
mködött,
ellen
kormány
porosz
a'
ügyben
scheringMe
fellázitásán igyekezett, mi ellen
tatik, hoo-y a' porosz rajnai tartományok
de valóazonban ísmételve tiltakozott. A' vád nincs ugyan bebizonyitva,
által, melyly Bmmel mködéseiben,
szellem
ismert
azon
tétetik
színvé
kath. lapokban (Journal
pásztori leveleiben 's a' befolyása alatt álló belga
föl fejét a' liberalismus fölött.

de Liége

mutatkozik.

'sat.)

Ö

nevezetesen elkeseredett ellene

a'

szabad

minden hatalmában álló fegyverekkel üldözi ezeket.
forradalmár vagy legitimista a'
E' mellett uralkodásra vágyó ravasz
sem elég alacsony eltte,
eszköz
Semmi
kivánják.
mint a' körülmények
kimondá már Ítéletét e'
gyakran
közvélemény
A'
érhesse.
czélját
hogy

kmveseknek

,

's

;

;

,

,

—

B.
ravasz jezsuita fölött.
Bonald, apja és fia, amaz Lajos Gábor Ambrus fr. pair s publicista,
ismereemez Lajos Károly Móricz, cardinál 's lyoni érsek, mindketten
's vakbuzgóság,
zsarnokság
a'
ultramontanisinus
tesek mint a' reactio 's
>

,

?

,

,

,

és sötétség apostolai.

Az apa Bonald

1760-ban Milhaud

szül.

az önkény
mint departamenközelében, régi tekintélyes nemes családból. 1791-ben
kiköltözött hanyilatkozott,
mellett
monarchia
régi
tének elnöke Tmár a'
Heidelbergbe vonult,
zájából, a' kiköltözöttek seregénél szolgált, azután
a' Bourbonok ügyét. Hires müvét,
8 roszhirü könyveiben védelmezte
politique et réligieux (3 k. 1796) a
pouvoir
de
„Theorie
mellynek czime:
'

mert mind
directorium elkoboztatta, mire azonban szükség nem volt,
rokoncsak
találtak
körben
kis
igen
munkái
ezen mind késbbi sötét
's 1808-ban a' közFrancziaországba
viszszatért
alatt
Napóleon
szenvre.
,

,

h

maradt legitimistaoktatási ministeriumban alkalmaztatott. Azonban
de Francé"
„Mercur
royalista
dolgozott
a'
együtt
elveihez, Chateaubrianddsd
„chambre introufolyóiratba; a' restauratio után 1815-ben a' kamarába a'
képvivable"-be megválasztatott 's ott az ultramontán nézeteket hiven
is
kamarában
a'
's
ellen,
elválás
házassági
a'
fellépett
selte. Már 1806-ban
során , az
azok közé tartozott, kik, a' többi sötét 's vakbuzgó rendszabály
ellenei, a' je's a' sajtószabadság legdühösb
a' vak tekintélynek
általában
csalhatatlanságnak
pápai
zsuita-rendnek 's
akadémiába
imádói voltak. Ezen érdemeiért XVIII. Lajos király által az
forradajúliusi
A'
neveztetett.
ispairré
1823-ban
felvétetett, vicomttá, 's
letette
Orleans-dynastiának
az
tenni
esküt
hódolati
akarván
nem
után
lom
meghalt.
1840-ben
ott
's
kastélyába,
viszszavonult monnai
pairi helyét
Munkái közöl legnevezetesb 's elvtársai által leginkább dicsértetik a' „Le-

elválás eltörlését sürgetek

,

,

,

:
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yislation primitive" (3 k. Paris, 1802), melyly azonban,
alapelvein kivül, nagy törtónettani tudatlanságot is árul

hamis és gonosz

Képzeldése

el.

megfontolást, 's a józan eszet, 's egészséges logikát gyakran
tönkre teszi müveiben, melylyeknek nyelve is mint tartalma dagályos és incorreot. Munkáinak öszves kiadását raaga eszközölte Parisban, 12 kötet11>.
E' munkákban a' legelvakultabb pártszellem uralkodik;
ben, 1817
nevezetesek az igazságnak olyly merész elcsavarása 's elfordítása által történetre 's föleg a' szabadelmüekre nézve, hogy ilyly meghainisitások csak
azon korlátolt olvasót csalhatják meg, ki a' eensura által vagy más módon
gátolva van az igazságot való forrásaiból ismerni meg másokat pedig csak
boszonkodással vagy szánakozással töltenek el. Azonban ez elfogult iró,
becsületes következetes ember volt, 's élete szepltlen, és
kinyomata
vallásosságának. A' mint kezdé pályáját, úgy végezé, szóban 's tettben
önmagához híven 's következetesen.
Els munkája, melylyel közfigyelmet vont magára „Lá Theorie du pouvoif" mit fenébb emiitettünk.
szerz eltt nem más a' politikai hatalom,
mint isten parancsainak pontos alkalmazása a' polgári társaságra; elveit
történeti példákkal világosítja, minden törvényhozást hiányos- és barbarusnak talál, míg a' keresztyénség világa nem lelkesité a' népeket. Az ember pedig a' kijelentésbl ismeri Isten akaratát. Bonald maga is érzé hogy
egy kétked, ki az övéhez hasonló ers hittel nem hír, ez ellen sok kifogást tehet, azért maga is úgy mondja, hogy a' politikai hatalom Isten parancsainak észszer alkalmazása a' polgári társaságra. De, hogy ezen alkalmazás észszer-e vagy sem, azt ismét csak az ész it éli meg. Nekünk
keresztyéneknek igaz és egyedüli kijelentésünk a' keresztyénség melylynek szentségét hiszszük, de hát azon népek 's országok melylyek más
hitek? és azután igaz-e, hogy a' keresztyénség megjavította a' kormányokat 's törvényhozásokat ? lemondtak-e a' Icgkevesztyénebb státusok a'
vadságról? hol a' keresztyénség evangéliumi szelleme az inquisitióban,
Il-ik Fülöp 's Álba eljárásában
a' spanyolok ördögi kegyetlenségeiben
Amerika szegény slakói ellen, a' Bertalanéjben 's a' hugonották és zsidók üldözésében 'sat. ? miben különböznek a' keresztyén zsarnokok a' pogányoktól? nem mutatott-e fel még a' legújabb kor is gyönyör példányokat? Bonald a' forradalomban látja minden rosznak minden szerencsétlenségnek okát melyly Francziaországot érte 's a' Bourbonok helyreállításában talál egyedüli orvosszert az anarchia, atheismus 's minden
egyéb társasági
és nyomor ellen. De mikor tört magának utat Francziaországban a' rendetlenség 's atheismus szelleme? XV. Lajos 's a' regensség kora talán erkölcsiség, kegyesség, törvénytisztelet példáit adá a'
népnek? vagy a' Pompadourok 's DuBarvyk maitress-uralmában keressük
elképeinket? váljon az alsó rétegekbl tört-e felfelé a'
és romlottság,
a' kunyhók mérgezték-e meg a' palotákat ? A' forradalom nagy károkat
tett Francziaországnak de ki okozta e' forradalmat? ok-e az
vagy okozat
ok nélkül, szültlen gyermek, gyümölcs, fa és gyökér nélkül? llonuld és
párthívei feleljenek.
Bvebben kifejte* hamis és vészes elveit Legitfation primititeyében , hol a' szólást 't írást is isteni kijelentéssé teszi, 's egy
valódi papstátust állit fel a' régi egyptusi hasonlatosságára, a' jezsuiták
én mvstiou.xok örömére, hol a' monanlia az atyaisten, 's DftMáff éf neme-túlszárnyalja
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a' megváltók az absolutismus alatt boldog, szenvedleg engedelmes,
vakon hiv nép számára. Vegyes tartalmú irataiban Melanges littéraires et
politiques ugyanezen elveit fejtegeti. 1818-ban adta ki philosophiai munkáját ,,az erkölcsi ismeretek els tárgyairól." (Recherches philosophiques),
mellyben minden bölcseleti rendszert szigorú bonczkés alá vet, saját eszméihez képest. Szerinte Kant eritica philosophiájának nem volt egyébb
eredménye, mint szakadás, elkeseredés, 's általános undor. Uyly irományok, a' szerznek legjobb akarata mellett, aláássák nem csak a' szabad-

ség

,

hanem a' trónokat 's a' valódi vallásosságot is.
öreg vakbuzgó publicistának, apjuk elveit követ három fia volt,
Henrik, Vidor és Lajos Károly Móricz a' lyoni érsek. Ez utóbbi szül.
1787-ben Milhaudban, elbb Fesch bibornok, lyoni érsek segéde, 1823.
óta puyi püspök, 1839. olta, Fesch után, lyoni érsek, 's bibornok. A'
bíbornoki kalap átvételére 1842-ben személyesen ment Rómába; viszszajövetele után ersen küzdött az oktatás-szabadsági ügyben, ultramontán
7'.
szellemben 's nevetséges fpásztori leveleket bocsátott széljel.
Bonaparte-család. A' Bonaparték anyja 's részint nagyanyja Laetitia (szül. Ramolini),nz új koré' tiszteletreméltó Niobéje, 1836. febr. 2-án
halt meg Rómában, 86 éves korában
az aggkor teljes elgyengülésében,
szelíden, nyugodtan, 's öntudatának teljes birtokában. Utolsó éveiben
elveszte szemei világát
mikkel nem láthatá többé nagy fia' dicsségét,
által a' mozgás lehetségét is. De sohasem panaszkodott,
's csiptörés
emelkedett lélekkel trte fájdalmait
már túl van a' panaszokon,
szokta mondani. Bármilvly öreg, gyenge 's roskadt volt is a' tiszteletreméltó agg oroszlányn, egész büszkesége fölébredt, ba fia emlékei újultak
meg eltte. Midn 1834-ben a'f'ranczia kamarában indítvány történt, hogy
a' király hatalmaztassék föl a' számzött Bonaparte-család azon tagjainak
kiket viszszahíni jónak lát, viszszahivására, 's egy öreg katona ez újságot
és sajátságos
Laetitia eltt fclolvasá,
ez fölemelkedett beteg ágyában
ha
erélyével igy kiáltott fel „fiaim senkitl sem fogadnak el kegyelmet
Francziaországba, mint közpolgárok, térnek viszsza, ez csak akkor történnék, ha a' nép akarata híja ket oda, 's ha ez eseten kivül bármelylyik
ilyly kegyelmet elfogadna, ert szeretnék karjaimba hogy
megfojthatnám."
E' nyilatkozat mutatja Laetitia jellemét 's a' Napoleonidák
reményeit. Utolsó napjaiban, mostoha testvére 's számzött lyoni érsek,
Fesch bibornok volt körüle.
Bonaparte J ds.ve/'(Survilliers gróf) Napóleon
legidsb testvére, a' volt nápolyi király ki 1815 óta Amerikában fleg
tudományoknak élt, 's magának jótékonysága és igénytelen valója által
szomszédai tiszteletét 's szeretetét nyerte meg, 1830-ban New-Yorkból
óvást intézett unokaöcscse, a' reichstadti hg. érdekében az ifjabb Bourbonág
thrónralépése ellen. 1832-ben Londonba utazott 's hoszszasb ideig Angliában tartózkodott. 1841-ben Olaszországba ment, hol két, még él testvéreivel találkozott, 's 1844. július 28-ikán meghalt Florenczben. Neje Clary
Mária Júlia megh. 1845-ben. Legöregebb leánya Laetitia (szül. 1801.)
Károly, caninói 's musignanoi herczeggel, Bonaparte Lucián legöregebb
fiával van 1822 óta öszszeházasodva, 's ennektöbb fiat szült. Tudományosan
müveit n, ki férjét, a' hires természettudóst, e' nembeli munkáiban
segiti, 's a' német irodalommal sokat foglalatoskodván, Schiller némi munságot,
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Másik leánya, Charlotte (szül. 1802) 1825-ben lett
Napóleon Lajosnak, Hona parfé Lajos, a' császár testvére második fiának
nejévé, kinek 1831-ben történt halála után, anyjával Florenczben élt 's
jótékonyságáról és mvészi tehetségeirl volt hires mignem 1839-ben
megholt.
Bonaparte Luezián (caninoi berezeg) a' császár legtehetségesb testvére, annak bukta óta részint Olaszországban jószágain, részint
Angliában élt, 's 1840-ben halt meg Viterboban. Els neje volt Boyer
kisaszszony, egy Var-departamenti fogadós testvére, kitl két leánya
maradt: Saro/ta,elbb GabrielU herczegn, 1845. óta Cenlainori dr. neje;
és Christina, Dudley Stuart lord neje. Másik hitvese volt Jouberton bankár leánya, kitl 4 fia 's egy leánya származott. A' legöregebb Károly,
caninoi 's musiynanoi herczeg, Bon. József leányát, Laetitiát birjahitvesül
hoszszasb ideig élt Amerikában, nagy sikerrel foglalkodik a' természettudományokkal, több ilyly czélú utazást tett, st 1837-ben Parisban is volt;
's igen népszer
és tisztelt név Olaszországban.
Pompás természet-,
fleg madártani (ornithologiai) munkákat adott ki, 's mint e' szak egyik
legkitnbb tudósa jelen volt 1847-ben a' m. orvosok és természetvizsgálók sopronyi gylésén is. Többször megfordulván Francziaországban,
kait lefordít á olaszra.

,

—

,

,

:

hol,

tudományos

1839-ben

czéljai

tekintetébl, hoszszasb tartózkodása

is

eltüretett,

akadémia zoológiai osztályának tagjává is akarták
választani, de Agassiz egy szavazattal elüté. Arczában feltn hasonlatosság van nagybátyjával, a' császárral.
Lucián második fia Pál már
1827-ben elhalt Görögországban; többi két fia Péter Napóleon és Antal,
Olaszországban vad életet élt 's 1836-ban a' rendrséggel nagy bajba
keveredett. Egyik
Péter, megölvén a' rendrtisztet, ezért halálra Ítéltetett de ezen ítélet a' pápa által számzetésre változtattaiott
miután
mindkét testvér Amerikába ment, honnét utóbb ismét viszszatértek Európába.
Bonaparte Lajos (st. Leu gróf) a' volt hollandi király, ki Beauharnais Hortensiát, Napóleon mostoha- 's fogadott leányát vette nül,
bvebben elfordul fiának Lajos Napóleonnak, a' mostani fr. köztársasági
elnöknek itt következ életirásában, hol ennek testvérérl, Bonaparte
a'

párisi

—

,

,

,

;

—

Jeromos,
ról és

a'

császár legifjabb testvére

ennek gyermekeirl

is

van

szó.

,

westfáliai király,

— T.

's

Montforti gróf-

Bonaparte Lajos IN'apoleon, a' franczia köztársaság mostani elnöke,
Beauharnais Hortenziától, Napóleon császár mostoha leányától, született
harmadik fia Bonaparte Lajosnak, volt hollandi királynak, ki testvérbátyja, a' nagy franczia császár által 180t!-ik évben a' fejedelemszékre
ültettetvén, ugyanezen zsarnok császártól, az angol kereskedés megsemEurópára ráparancsolt, és Hollandia érdekeivel Ö8ZSM
continens-zár elleni nyilatkozata miatt szenvedett lealaesonyitások
által elkeserítve
1810-ik évben lelépett és Sa int- Leu gróf neve alatt a'
magányéletbe vonult viszsza.
A' köztársasági elnök születeti Parisban
1808. évi april 20-án, megkereszteltetése (karoly Lajos Napóleon
nevekre) jóval késbben történt meg Fontainebleauben Feselt bibornok,
Bonaparte Laetitiánuk, a' fiu \<>lt nagyanyjának mostoha öcscse általi ki
Napóleon császár második nejével, Maria Ludorikawú, tartotta a'
A* gyermek örököse lett azon elszeretetnek, inelylyel
keresztvízre.
Napóleon császár nevezett mostoha leányának elsszülöttje, a' hollandi

misítése czéljából

nem fért

,
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örökös koronaherczegi minségben
1807-ik évben meghalálozott kis
Napóleon Károly iránt viseltetett. Édes atyja, nejétl elkülönözve, késbben
pedig ünnepélyesen elválasztva, Florenczben élvén a' kis fiú édesanyjának
maradt, ki 1810. évtl fogva folytonosan Parisban tartózkodott 's az
ismeretes száz napot megelzött császárszellemü öszszecsküvés lelke volt,
Napóleon Szent-Ilonára vitelekor pedig a' bajor király által, (úgymint
a' ki Auguszta leányát még 1806. évben Beauharnais Ödönnek, Hortenzia
volt olaszországi királyi helytartónak
késbben
testvér bátyjának
leuchtenbergi berezegnek feleségül adta) meghívatva
kis fiával Augsburgban vette ideiglenes lakását honnan vele együtt Olaszországba,
késbben, 1824. évben,
ottan tartózkodó Ödön testvéréhez menvén
szinte fiával Schweicz Thurgau cantonában szerzett arenenbergi jószágán
telepedett meg öregbik fia {Napóleon Lajos) atyjánál Florenczben élvén.
Nem lesz felesleges e' helyen megemlíteni a' Beauharnais családi öszszeminthogy Beauharnais- verj anyai származásánál fogva a'
köttetéseket
mostani franczia köztársasági elnök ereiben is foly. Ennek nevezett
nagybátyjától, mint atyjuktól, származott unokatestvérei közül 1) Eugénia
Joséfa Maximiliana 1823. évben József Ferencz Oszkár akkori svédkoronaherczeg neje lett, kinek három fiút \s egy leányt szült. 2) Eugénia
Napoleona (f 1847.) Fridrik hohenzollern-hechingeni hcrczeghez adatott
férjhez. 3) Auguszt Károly Ödön Napóleon (f 1835.) Donna Maria da
Glória portugál királynénak els férje volt. 4) Amália Auguszta Eugénia
Napoleona braganzai herczegnö 1834-ik évben hunyt el; I. Dom-Pedro
brazíliai császárnak neje volt
kitl egy leánya Maria Amália maradt
fenn. 5) Theodolinda Luiza Eugénia Napoleona
würtembergi Vilmos
gróf tábornokhoz ment férjhez kitl két leánya lett. 6) Miksa József Ödön
Auguszt Napóleon, leuchtenbergi berezeg, 1839. évben Miklós orosz
császár leányával Mária nagyherczegnvel házasodott öszsze, melyly
házasságból már négy gyermek eredt. Van még egy, szmte figyelmet
érdeml másik Beauharnais-családág gróf Beauharnais Klaudius ága.
Ezen grófnak ki Napóleon császár udvarában többféle magasb hivatalt
viselt és 1819. évben halt meg, Stefanie nev leányát Napóleon császár
örökbe fogadta és 1806. évben herczeg Károly Lajos Fridriknek, késbben
badeni nagyherczegnek adta hitvesül kinek három leánya közül Josefa
Friderika Luiza , herczeg Hohenzollern Károlynak neje.
Bonaparte Lajos Napóleon franczia köztársasági elnök testileg a'
gchweiczi hegyek közt ersödve, a' tudományokban is kitnen haladt,
nevezetesen a' thuni katonaiskolában nyert oktatása után még ifjú éveiben
irt és 1835. évben sajtó alá bocsátott munkája „Manuel d'artillerie"
szakértk által dicséretre méltónak találtatott. Mig tehetségei ilylyképen
fejlettek, idközben közeige 1830-ik év, melyly a' júliusi franczia forradalommal a' Bonaparte család reményeit is felélesztette. Gróf Survilliers
név alatt New-Yorkban letelepedett Bonaparte József, testvér bátyjának
császársága idejében nápolyi 's azután spanyol király, New-Yorkból 1830.
september 18-áról, az akkori reichsstadti herczegnek, Napóleon császár
fiának, jogai mellett nyilatkozva, a' franczia követkamara által véghezvitt
azon választásnak, melyly által a' korona Lajos Fülöpnek jutott, ugy
szólván elre ellenmondott. Azonban a' régi Bourbonok alatt 1816. évi
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január 12-én hozott amnestiatörvény által a' Bonaparte családra nézve
kimondott örökös számzés az uj dynastia által nemesak fenntartatott,
hanem 1832. évi aprilben meg is ujitatott. Belgiumban ennek 1831-iki
forradalma és hollandiátóli elszakadása után
a' Beauharnais családnak
legalább sugárzott némi remény
miután a' franezia udvar Nemours hg.
számára a' belgiumi királyszéket el nem fogadván a' belgák lieauharnais
Ödön öregbik fiát , leuchtenbergi berezeg Augusztát akarták a' koronával megkinálni melyly választás ellen azonban Franczinország nevében
ellenmondás vettetvén közbe , e' remény füstbe ment.
Mindezáltal a'
Bonaparte család fiatal tagjainak el kellé keseredni , midn különben is a'
forradalmi gyuanyag Európában olyly mértékben el volt terjedve hogy
,

,

,

,

,

—

,

épen nem csoda
ha általa ezen herczegek is elragadtattak. Parisban
azonban a' Napoleonidák igényei viszhangra nem találván, st azonnal elnyomatván, más utakat kellé megkísérteni.
1830. évi oct. havában Hortenzia,
ifjabbik fiával, itt szóban lev Lajos Napóleonnal, Rómába utaz ván, útközben
Florenczben öregbik fiával Napóleon Lajossal értekeztek. Hortenzia kevés
idvel VIII. Pius pápa halála eltt 1833. november végén Lajos Napóleonnal Rómába érvén ugyanott öszszejött az öreg tiszteletre méltó
Laetitiávsd Feseli bibornokkal, és Bonaparte Jeromossá], Napóleon császár
idejében volt westfáliai királyival, (ki késbben gróf Mont fórt neve alatt
magányéletbe vonult viszsza) 's ennek családjával. Jeromosnak akkor
életben volt második neje, (az elsvel volt házassági köteléke t. i. Napóleon
császár által 1805. évben megsemmisíttetvén)
Friderika Katalin Zsófia
Dorottya I. Fridrik würtembergi király leánya volt melyly házasságból
3 gyermek eredt, úgymint 1) Jer omos Napóleon, 1847. évben Florenczben
elholt würtembergi fkatonatiszt
Demidoic orosz
2) Amália Mathilda
gróf neje, és 3) Jeromos, ki a' hírlapokban közönségesen „Napóleon
Bonaparte" neve alatt fordul el 1822. évi sept. 9-én Triesztben született,
's mint alább látandjuk
unokatestvérének, a' köztársasági elnökségre
juttatásában nagy szerepet játszott
bár maga, egy nagyesz, magas
eszmékkel és nyugtalan szeszély lyel telt ifjú, késbben Lajos Napóleon
reactionárius politikája ellen többször hevesen roszalva nyilatkozott 's ki
madridi követségi helyét emiitett roszaló nyilatkozatai miatt az elnöktl
vett szemrehányó levélnek a' ,, Memóriái bordelais" -bon lett kihirdetése
következtében, az elmenetelre kért engedelmet be nem várva, hagyta el,
és ezért e' hivatalától meg is fosztatván a' nemzetgylésben elbbi ülését
megint elfoglalta.
A' volt franczia nagy császár fennemlitett rokoninak Rómában léte
ugyanott aggodalmakat szült, különösen a' nyughatatlan fejnek ismert,
rósz hír Lajos Napóleon jelenléte a' kormánytól nagy gyanakodással
láttatott. így ln, hogy a' Fesch bibornokhoz intézett intések elegendk
nem lévén, az alkalmatlan vendéget 50 pápai katona szép móddal a'
határon túl vitte.
Idközben, a' franezia júliusi forradalom által
feltüzelve, az ingerültség Olaszországban is növekedett, hol a' várva
várt alkotmányok megadása elmaradván
1831. évi febr. 4-krn 68 ">-kén
a forradalom egyszerre Modená\vM\, Parmáb&n, Bolognában, és Reggiob*D
tört ki. A' lvomagna felkelvén, a' háromszín zászló Fcrraralnxn, l rbinoban és több más városban lobogott, Sercoynaiii ét Armamli az insur,
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gensek élén, Anconát foglalták el. Napóleon Lajos és Lajos Napóleon
nyakra fre siettek részesülni a' felkelésben. A' városok meg nem egyeztek,
féltékenyek valának egymás ellen és vezérek hiányán felsbb igazgatás
menynyire
a'
sehol sem vala észrevehet. A' nevezett két herczeg
,

,

harczot organizálni törekedve,
SercognanivaX együtt a' pápai hadseregen több helyen gyzedelmet, vivtak
ki, jelesül utószor Civita Castellánánál, 's az insurgensek táborában
nagy öröm volt, a' Vaticanban ijedtség és félelem. De a' dolog csakhamar
más fordulatot vett mert ámbár a' franczia két kamara ünnepélyesen
nyilatkozott, hogy semmi intcrventiót nem türend, mindazáltal a' február

lehetett,

mozgó csapatokat teremtve,

's a'

;

25-én

már

a'

Po

—

mellett

állott

osztrák sereg

Parma

és

Modena

felé

egymástól
A' városokban akkor fennállott többféle
létezett,
Bolognában
melyly
az,
közül
kormányok
ideiglenes
független
bizonyos felsbbséggel birt, és a' felkelés némi középpontját képezte.
Ez, az osztrákokat Reggióból és Modenából viszsznszoritani igyekezve,
Sercognanmak és a' két berezegnek hagyta meg, hogy Kóma felé vett
irányuktól álljanak el. A' nevezett herczegek minden személyes vitézségük
és népszerségük mellett sem valának képesek magoknak valódi befolyást
szerezni. Meg lett parancsolva nekiek a' gyanakodó kormány részérl,
hogy a' tábornoktól rajok bízott parancsnokságot letéve, a' hadseregbl
Bolognát 1831. marczius 19-én
távozzanak el. Ekként kiutasitva
elhagyták. E' szerencsétlenségüket egy másik is követte Napóleon Lajos
27-kén Forliban elhunyt. Lajos
t. i. az úton megbetegedvén, marczius
Napóleon anyjával Pesaroban találkozva, Anconába ment, dea'provisorius
kormány mieltt maga lelépett volna a' herczeget tanácsadókig megintette, hogy Anconából is távozzék el. Az olasz tartományok a' szökevények eltt zárva valának. E' körülmények közt Lajos Napóleon maga is
ugyanazon nyavalyába esett, melylyben Napóleon Lajos kevéssel elbb
meghalálozott. Hortenzia hogy egyetlen fiát titkon ápolgatva megmenthesse, azon hírt terjesztette ki hogy ez Corfuba hajózott. Nagy veszedelmek közt sikerült végtére a' gondos anyának fiával Francziaországba és
Parisba érni hova aprilhóban jöttek természetesen csak incognito. Itt
mellékutakon és csak nagy nehezen juthatott Hortenzia a' király elébe,
ki ámbár ezen találkozás ellen a' kérelmi bejelentés alkalmával tagadólag
tiltakozott,
mégis igen nyájasan fogadta 's jó reményekkel kecsegtette.
Hortenzia, Jmjos Fülöp irányában aze'tt mindig barátságos viszonyokban
állott, és ez neki némileg le is volt kötelezve még Napóleon császár
idejébl, ki 1815. évben Hortenzia közbenjárására, Lajos Fülöp anyjának,
Francziaországban lakhatásukat
ángyának Bourbon herczegnnek
's
megengedte és az elbbnevezettnek évenkénti 400,000, az utóbbinak
pedig 200,000 franknyi jövedelmet utalványozott. — Azonban Hortenziának
és beteg fiának Parisban huzamos tartózkodásuk Lajos Fülöp királynak
és Perrier Kázmér akkori ministerelnöknek nagyon alkalmatlan kezde
lenni. Hortenzia néhányszor gyalog ment ki 's néhányan reá is ismertek.
Miután tehát 1838. május 5-én a' császár halála napjának megünneplésére,
ugyanazon napon
a' Vendome-oszlopnál népdemonstratio történt volna
Hortenziának a' király adjutánsa által meg lett parancsolva hogy fiával
utazzék el, ha a' betegnek halálos veszedelme nélkül lehet. El is távoztak

nyomult el.
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l^trishól april lí-án, és

ministere

menekültek Angliába, mit nekik Lajos Fülöp

és

magok

tanácsoltak.
Mind azon ellenszenv mellett is melylyel IV. György király a' volt
franczia császár ellen mindig viseltetett, az angol aristocratia e' szöke,

vényeket nyilt karokkal fogadta. De mások voltak e' diplomatiának
nézetei és érzelmei. Talleyrand az akkori ottani franczia követ Hortenziát
utazása ezélja és szándéka iránt megkérdeztette. Ez erre azt válaszolta,
hogy Belgiumon át Schweiezba viszszatérni kivan.
Ezen válasz az
angol lapokban közzétett azon hírrel, miszerint Hortenzia, a' belgiumi
,

,

—

koronát
új

fia számára a' hatalmoktól kikérni jött Londonba, öszszeesvén,
aggodalmak születtek minthogy Belg-iiim ugvanekkor forradalmával
ig készen epén alkotmányán dolgozott. Ezen aggodalmakat Hortenzia
:

,

nyugtatólag szüntette meg, st Lipóttal, a' mostani belga királyijai,
barátságos érintkezésekben volt. De ellenben Hortenziának és fiának
sokkal alkalmatlanabb lett egy szinte Londonban megjelent új vendég
a' Berry herczegn ki a' Bonaparték ottléte hallatára szinte oda sietvén,
szándékukat ki akarta kutatni maga pedig Franeziaországba menend,
ezen szándokának eltitkolhatása végett a' kormány figyelmét máshová
:

,

,

,

vezetni törekedett és ezért saját pártja lapjaiban azon álhirt terjesztette,

hogy Hortenzia
keztében

és fia

alattomban Parisban tartózkodnak. Ennek követ-

franczia követség azon parancsot vette , hogy
Bonapartéknak útilevelek ne adassanak. Kellett tehát Angliában maradniok és mentek a' tvnbridge-wellsi fürdbe. Ugyanakkor Bonaparte

londoni

a'

Lajos Napóleon
szólittatott

állana,

fel,

— mint Hortenzia tudósításaiban állíttatik — ,több oldalról
hogy Parisba jne

és a'

bonapartei mozgalmak élére

st

levelek jöttek republikánusoktól is, kik sem a' népben sem a'
katonaságban nem bizván eléggé, köztársasági intézetek létrehozatalát
csak egy Napóleon alatt gondolták lehetségesnek. Lajos Napóleon azt
felelte , hogy el nem szánhatja magát egy nemzet kivánatai felett erhatalommal határozni, és hogy a' nemzet határozatait bevárandóknak tartja.
1831 . auguszt 7-én Hortenzia és Lajos fia Schweiezba szóló utilevelekkel,
melylyekben Hortenziának arenenbergi herczegn ezim volt adva.
elutaztak Angliából. Arenenbergbe érkeztek ugyanazon hó közepén. Ekkor
,

kezddött tulajdonkép

fellobogott remények és hosza' lázas mozgalom
szas csatavesztés ideje, melylyben a' bár nem is organizált állapotban,
de még mindig fennállott 's a' franczia hadsereg és nép egy része rokonszenveiben gyökerezett Bonaparte-párttali
öszszeköttetések,
titkos
,

röpiratok öszszeesküvések és felkelések ha nem egyébre vezethettek is,
legalább anynyiban használtak Bonaparte Lajosnak hogy ennek neve
,

,

,

késbben,

a'

agonizált.

Francziaországnak vagy

köztársasági elnök választásakor, a' franeziák eltt majdnem ismeretesebb volt, mintsem az új Cavaignae maga.
Vannak, kik
állítják, hogy egy hadi osztály lettlégyen, ezredesekkel és tábornokokkal,
melyly az ország határszélén a' római királynak (reichstadti berezegnek,
Napóleon császár fiának) eljövetelét várva várta. Lengyelország akkor

—

inkább

:

a'

franczia

kormánynak

részvétlensége mellett, magoknak a' lengyel vezéreknek hibái által temettetett el a' foi radalom.
1831. auguszt 18-án Varsóban megünnepel
tetett Napóleon császár nevenapja, melyly alkalommal egykori franczia

—
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katonaegyenruhákba öltözött ismeretlen idegenek valának ott
de azon hírre hogy az oroszok a' város kapui eltt vannak,
Krukowierki a' börtönökben zárvatartott tiszteket , mint árulókat lekonczoltatta. A' lengyel országgylés elbódulva minden bátorságát elvesztette,
és sept. 8-án Varsó az oroszoknak átadatott. Azeltt néhány nappal a'
lengyeleknek egy nem hivatalos küldöttsége Arenenbergbenjelent meg, 's
Bonaparte Lajost felszólitá, hogy a' lengyel felkelés élére álljon, mire a'
herczeg, anyjának ellenzésével 's tudta nélkül, Lengyelország felé sietett,
de Szászhonban már értesittetvén Varsó esetérl
ismét hazatért. —
Ekkori nyugalmában kezdett hozzáfogni azon tudományos munkáihoz,
mikrl alább még emlitést teendünk.
Uj fordulatot adott a' reichstadti
herczegnek Schönbrunnban 1832. július 22-én bekövetkezett halála,
melyly által Bonaparte Lajos Napóleon talajdonkép koronapraetendens
hogy Napóleon, a' franczia senatus 1804. május 18-án
lett. Tudva van
hozott határozata mellett lévén császárrá, egyszersmind dynastiájának
örökössége is kijelentetek ugyanazon hatalomszó által, melylybe a' törvényhozó testnek és a' nemzetnek semmi befolyásuk nem volt. Ennélfogva
Napóleon császár e' hiányt pótlandó azon kérdés iránt: valljon családjában
a' császárság örökös légyen-e ? az egész birodalomban szavazati lajstromokat nyittatott. A' franczia nemzetnek jóváhagyás végett következ
határozat terjesztetett el ,,A' nép kivánja a' császári méltóságnak
törvényes és
örökösségét Bonaparte Napóleon egyenes
természetes
örökbe fogadott és Bonaparte Józsefnek s Lajosnak termesz- tes és törvényes ivadékaiban."
1801. nov. 6-án a' szavazatok igenl eredménye
ln kihirdetve.
Továbbá 1809. december 15-én Napóleon császárnak
nejétl Beauharnais Josefától az egész család jelenlétében véghez vitt
elválásakor, történt ugyan hogy Beauharnais Ödön, Hortenzia testvére
azon esetre ha a' császár magtalanul halna meg
a' számára azeltt
biztositva volt olasz trónra és ugyanazon feltétel mellett Hortenzia is a'
franczia koronára nézve, igényükrl lemondottak
de a' reichsstadti
herczeg halálával azon régi igények újonnan feléledtek. E' szerint Lajos
Napóleon, mind atyja mind anyja oldaláról származó igényeinél fogva,
dicsvágyát, melylynek igaz barátjai más irányt akartak adni, most már
egyedül Francziaországra irányozta.
Múlt az id. Francziaország nem látszott boldognak. 1832-ik évi június
5-én és 6-án. Lamarque tábornok temetése után, Paris utczáin harczoltak.
1834. évi april 9
13-ik napjain pedig Lyon városa, azon kamarahatározat folytán
melyly által a' titkos egyesületek felfüggesztettek,
rettenetes dúlás és küzdelem szinhelye volt. Ugyanazon hó 16-án Lune-

császári

láthatók

,

;
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—
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rillehen katonai lázadást kellett elnyomni. Az érintett lyoni mozgalom
hirére Parisban feltámadt a' republikánus párt , melyly a' Transnonainutczán vérzett el.
1835. évi febr. 6-án kezddött az úgynevezett
aprilper, (lásd ott) melyly a? lyoni, párisi, marseillei,st. etiennei'sa't. felke-

—

léseket egy nagy vádba foglalta 's az üldözés módja miatt csak a' népnek
az üldözöttek iránti sympathiáját nevelte. A' Lajos Fülöp személyére
irányzott merényletek majdnem halmozva szaporodtak. Bonaparte Lajos
és pártosai a' júliusi dynastiát mármár bukottnak tarthatni vélték. A'
,

herczeg

a'

,

baden-badeni fürdket gyakrabban látogatván

,

ugyanott
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Vatulrey ezredest, a' Strassburgban állomásozott 4-ik tüzérezred parancsnokát, maga részére megnyerte. Szándékában állott Strassburgban kezdeni,
Strassburg megnyerése után pedig lelkesit felhívással az egész országot
magával Paris tele ragadni. Paris kapui eltt
ugy vélte Lajos Napóleon
ellene a' júliusi kormány részérl csak igen kétes hadsereg állitathatik ki, a' külvárosok pedig részére felkelnek, 's Lajos Fülöp ingadozó
ezredei két tz közé szorulnak. Azután a' franczia nemzet, sválasztások
mellett, öszszehivandó lett volna, népfelségc erejével a' legjobbikra 's
legvitézebbikre szavazni. Természetesen Lajos Napóleon
a' gyztes,
önmaga lett volna azon legjobbik és legvitézbik.
A' legels kisérlet,
midn Lajos Napóleon a' strassburgi rsereg megnyerése végett alattomosan oda jött az általa megkezdett bonaparte-érzelmü tisztektl még
Lajos Napóleon levert
idelttinek jelentetvén ki, abban maradt.
kedélylyel tért viszsza Arenenbergbc édes anyjához
kinek tudta nélkül
történtek mindezek. Nem hiányoztak tanácsadók
sürgetk
kiknek
szerencséje a' herczeg elmenetelétl függött. Irt tehát az alsó Rajnavidéken parancsnoklott Voirol tábornokhoz találkozásra szólitván fel t.
Ezen tábornok, ámbár a' császár régi katonáiból való, a' találkozásra rá
nem állott, nem is válaszolt, hanem kötelességének tartá a' dolgot a'
kerületi praefectusnak bejelenteni ki a' herczeg közelében tartott ágense
által már elbb mindenrl tudósitást nyert. Nem sokára, hasonló vigyázatlansággal Raindre kapitányt kereste meg. Ezen levele is , a' Voirolhoz
intézett elbbivel együtt, Thiers min isteniek küldetvén be, ez ravaszul ugy
szinlette, mintha a' dologról értesítve nem volna, 's az elvakultat játékát
zni hagyá. 1836. october 28-án Lajos Napóleon újonnan Strassburgba
jött, miután Freiburgban(Badenban) több avatott magas személyre három
napig hiába várt volna. Strassburgban barátjánál, Persigny urnái ki a'
29-én értekezett az öszszcmerényt már három hónap óta igazgatta
e^küttekkel. A' jelenvoltak közt különösen neveztetnek Vaudrey ki ez
alkalommal a' merényletet még nem tartá tanácsosnak
és Parquin
parancsnok, ki arra könynyebben reá állott. A' tanácskozások eredménye
azon elhatározás ln, hogy a' már egyetértésben volt mérnökosztnlyról
a' 3. és 4-ik tüzérezredek megnyerése
kérdés úgy sem forogván fenn
után , a' Finkmatt-kaszárnyában tanyázó 46. gyalog ezred megnyerése
végett ugyanazon laktanya, útközben pedig a' város legfontosabb középületei elfoglaltassanak. Egy másik tervtl, melylyszerinta' fegyvertárból,
melylynek kulcsai Yandrey kezeinél valának, ágyuk lettek volna kiveendök,
's a' gyalogezredek a' várossal együtt engedelmességre kénszeritendk,
az
maga Lajos Napóleon rettent viszsza. A' pártosok eloszlottak
Auszterliczféle kaszárnyához, a' 4-ik tüzér ezred tanyájához közeliévé
házban proclamatiok szerkesztettek a,' néphez a' franczia hadsereghez és
Strassburg lakosaihoz.
A' proclamatiok alatt Napóleon neve állott.
October 30-án reggel 5 óra tájban a' berezeg két levelel irt édes anyjának
a' másik az ellenkezrl.
Bien
a' terv jó sikerérl tudósitá
az egyik
Ugyanazon reggeli órában 'amlreu
leveleket adjutánsának adá által.
a'
ezredes az auszterliczi kaszárnyában nagy riadalt roinhitáltatx án
katonák közt megjelent Lajos \apoleon ol\l\ lelkesen lógathatott hogy
,
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örömében már

is

gyztesnek tartván magát, adjutánsának

ai érintett jó
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hírrel

béllelt

levélnek

elküldését
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De mindazon törekvés
mellett*, meJylyelLa* ty, Duppenhoet, Gro* ,
Parquin , Debruc, Querelles
Lomb d é mA&tlszt
vala int •' fennevezett
pártosok is
mködtek, es ámbár Choppm praeféctusnak és Voirol
tábornoknak foo
sagba tétele es a közintezeteknek úgymint a'
telegráfnak

*?%£?'

meghagyta.

^

T X

*

,

nyomdának

és a' városi

elfoglalása jo

elmenetel jelei valának, az egész
merónWet
mégis hajótörést szenvedett meg ugyanazon napon
délután a' Finkma u
kaszárnya udvarában hova Lajos Napóleon 400
emberrel benyomul? és
a megnyerend 46-ik gyalogezrednek ablakokon
lenézett embereihez
szolalt fel. A ka ónak az udvarba siettek,
és már is hallatszott
vive
lempereur", midn koztok rögtön azon hir terjede
el,
a'
csak amito es \ audrey ezredesnek a' nagy
névvel hamisan

Wy

?

he™*

viszszaél
rokona. Ekkor az ott termett Taillandier ezredesnek
könynyen sikerült a^
46-ik ezred bizalmatlanná lett embereit arra
birni
ho/y a'
szuronyszegezve hajtsák ki. Most a' nagy zajra
az

udvarába berohantak

S

láSXS

,

utczáról

7

Lajos Napóleon pártján állott
4-ik ezredbeb
tüzérek es kemény haroz vívatott. Lajos Napóleon
legyzetve mégmeg
menekülhetett volna, ket pártosa ajánlkozván
neki karddal utaAörnide o vonakodott es fogságba vitetett. A' 3-ik
tüzérezred, a' hercze*
esetérl értesítve, az utczán oszlott el, 's ennek
példájára a' mérni
osztály is. Lajos hapoleon iránt magok a'
strassburgi polgárokban
kedvez
vélemény nem volt ; igen természetesen, mert
a' nép elkészítése
megnyerése végett semmi ügyes lépés nem tétetvén,
a* meglepett lakossá*
alig tudta, mit tartson az egész dologról.
Lajos
a'

2

-

es

Debruc parancsnokok

's

Querelles

és

Napóleonod kivülParoíf

Laily hadnagyok

is

fogsága

kerültek. Hason o sorsa lett Gricourtnzk
és Gordon aLzonynfk
a*
y
herczeg szenvedélyes pártosainak.
A' Lajos Napóleon mint fogoly elleni eljárás
kérdése a' franczia kormánynak nem volt ke emetes. A'pairek udvara, mint
törvényszék, bizros
nem vak A pairek kozu többen kik a' császársággal
öJszetuggéstZ
voltak
s ha nem is viseltettek különös
hajlammal f herczeg ifánt
£
bíráskodás erkölcsi lehetlenseget mégis érezték,
elre kijelentették, hooy
a bíráskodásban nem részesülnek.
Más részrl a' iurv, ezen a' í„líH
dynastiat gylöl népbiróság eltt a' „nem
bnös" vala lehetséges
A'
ministeri tanács határozata lii
hogy Lajos Napóleon,
bntársaitól
elválasztva Amerikába küldessék számkivetésbe.
1836. novemberül
„Andromeda" hajon Lorientból indulva 1837-iki
martius kezdetén
New-lorknal szállt
'

>

;

-

-

£

ki

az újvilág partjára.

-

Bntársai
nevezetéén
Vaudrey, Parqmn Debrue Laity
Querelles, Gricourt és
,
GorfZé
837. január 6-án a' strassburgi jury eltt
megjelenvén, ugyanazon hó
8-an mint „nem bnösek" mentettek fel, a'
hallgatóság nagy örömére
ugyan de a ministenumnak nagy zavarodására.
Ez eset köfetkeztében
ott létre az úgynevezett
,,Disjunctw-törvényjavaslat«me] lyet a'
ministe
•mm, 1837. martius 6-án a' kamarában elterjesztett, Y
'iTe^yZÍnl
ikkor, mikor valamelyly bün közösen a'
••
hadsere o- tao-iai és «»
>sztályból valók által követtetett el, az

,

^

elsbbek

Z

Hí ö/véLzt^
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1837. évi szszel Lajos Napóleon levelet vévén haldokló anyjától,
hozzá sietett. Sikerült neki megismerés nélkül Arenenbergbe érni kevés
idvel anyjának oet. 5-én bekövetkezett halála eltt. Sclnveiczban jelena' t'r. határ szomszédságában, a' franezia kormány rósz szemmel
létét
nézte. A' ministerium azt hivé, hogy Lajos Napóleon Angliába téréiül
viszsza. Ekkor jelent meg Lailynvk egy röpirata, melylynek kidolgozásában állítólag Lajos Napóleon is részesült Ezen röpirat, a' strassburgi
merénylet apológiája, egész Francziaországban szett (ijesztve olvastatott.
A' ministerium (Mólé) Laytit a' pairek udvara elébe állitatván a' fiatal
ember 1838. július 10-én, 10,000 franknyi pénzbeli elmarasztalás mellett,
Ítéltetett. Nem sokkal késbben, ugyanazon
évi auguszt5 évi fogsásra
©*
© ©
©
schweiezi franezia követ
kormányának
herczeg Mont eb ell
hóban
nevében Bonaparte Lajos Napóleonnak Schweicz határáboli kiutasitását
st a' thurgaui
követelte. Schweicz ez ellen ünnepélyesen tiltakozott
nagytanács Bonaparte Lajos Napóleont thurgaui polgárnak jelentette ki.
Erre 25,000 franezia katona indíttatott a' határ szélére. Most Lajos
Napóleon kötelességét Schweicz irányában megértve kijelenté hogy
szabad akaratából elhagyja Sclnveiczot, melylyet háborúba keverni nem
akar ennek komoly protestatioi és a' nagytanács határozatai által elegendképen be lévén bizonyítva, hogy méltóságát és jogait fenn tudja
1838. oct. 24-én Lajos Napóleon Londonba ért, hol az aristotartani.
cratia által ismét szivesen fogadtatott, és idejét az „Itlées Napoléoniennes"
,

,
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—

szerkesztésére forditotta.
Idközben Parisban a' ministerek tarka sorban változtak. Végtére 1840.
Napóleon
martius 1-én Thiers mint ministerelnök kezdette szerepét.
császárnak Sz. Ilona szigetén létezett hamvai viszszaköveteltettek
az angol kormánytól, melylynek ebbéli beleegyezése már 1840-ik május
12-én a' franezia kamarának ministerileg bejelentetett. Francziaország e'
miatti enthusiasmusa, 's az ennek következtében, a' Bonaparte-családnak
számkivitésébl leend viszszahivatása végett a' követkamarához több
oldalról intézett petitiók, a' közbotrány, melylyet a' külhatalmak közt,
Francziaország kizárásával, 1840. július 13-án a' napkeleti kérdésben

—

szövetség okozott , 's melyly botránkozást Lajos Napóleon az
orleans-dynastia ellen irányzottnak vélt azon ers hitre birák Lajost,
hoo-y e' körülményekben, francziaországbani személyes megjelenése már
magában elegend leend az ország kódolásának megnyerésére. Mind ez
Napóleonban a' strassburgi tapasztalást
a' gyúlékony Bonaparte Lajos
ujabb, vakmer tervre vetemedett. Boulogneban
feledésbe hozta, 's
partra szállni, és onnan Francziaországot meghódítani lön szándéka. Meg
ez egyszer azonban ettl a' Bonaparte-ügyet igazgató párisi comité,
melyly a' szándékról vett tudósítás folytán, e' vakmerség miatt megrémülve, ellentanácsot küldeni sietett, viszsza ln tartóztatva.
Bonaparte József és Jeromos Lajos Napóleonnak nagybátyja! akkor
ugy szólván Bonaparte-eongressust
Londonban tartózkodtak, kikkel

létre jött

,

,

—

1839. november és decemberben bonapartei journalistik ól
cselszövk befogatásai történtek Parisban 'a Lyonban. IS40. májuslioban
kozreboesátatott Bertrand tábornoknak Bonaparte Jossefícli levelezése,
Napóleon császár kardját illetleg, nulvlvet József az invalidusok

képezett.
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parancsnokának kívánt átadatni, Lajos Fülöp király pedig magáévá tett.
ellen József a' hírlapokban óvást tett, melylyet Lajos Napóleon 1840.
júniusban a' „Courier francaisbíin ers és némileg fenyeget kifejezésekkel ismételt. Nincs tehát kétség, hogy Lajos Fülöp és Thiers, Lajos Napóleonra vigyázó szemmel voltak, és játéka folytatását csak szinletten engedték meg. Végtére ez csakugyan hozzá fogott tervének kiviteléhez
mi
végett az elkészületek már 1840. august 1-én meg voltak téve. Nevezetes fegyvervásárlások már juliushóban történtek, 's Lajos Napóleon auo\
4-én Londonban hajóra ült, 40 60 társsal, kik közt gróf Montholon
tábornok, Napóleon császárnak Sz.-Ilona szigetén volt hü társa', Voisin
ezredes, Parquin, Quer elles Lombard, Persigny, Labor de 'sat. 1840.
aug. 6-án szárazra szálltak Vimeréuxnél honnan Boulogne városának
mentek. Oda érvén, a' 42 ezred tanyája udvarában a' strassburgi jelenet
újult meg hasonló lelkes fogadás a' katonák részérl hasonló kimenetelvégett kiosztogatott proclamatióban
lel. A' nép felbuzditása
melyly
Londonban nyomatott ki és Napóleon által dátum nélkül volt aláirva,
a' többi közt az algíri had az ország nagy bajának neveztetett. A' hajón

Ez

,

—

,

,

;

,

késbben

feltalált decretumj avaslat az Orléans-család letételét, a' kamarák eloszlatását, a' nemzetgylésnek a' végett, hogy a' kormány formáját
határozza meg, Napóleon Parisba érkezte után leend öszszehivatását,
Thiersnek az ideiglenes kormány elnökévé kinevezését és Clauzel tábornoknak a' párisi hadsereg parancsnokságávali felruháztatását foglalta
magában. Boulogneból az alprefectus a' nemzetrséggel Lajos Napóleonnak elébe ment 's viszszavonulásra szólította fel. Akkor még könynyen
érhetett volna hajójához. E' helyett társaival a' város és a' part közt lév
emlékoszlop körül szállt meg melylyet itt hajdan Napóleon császár az
1805. évi nagy tábor ünneplésére emeltetett, melylyre Lombard hadnagy
tetejére sast tzött ki. Alant pedig hangzott a' „vive
felmászván
Fempereur". A' merénylet vége ln katona ervel szétveretésük. Lajos
Napóleon egy tompa puskagolyót kapott karjába, Voisin ezredes megseFaure uevü keresked agyonlövetett a' csónak . melylyen
besíttetett
menekülendk valának, partra vettetvén, gróf Dunin vízbe halt , az úszva
menekülni törekvk többsége fogságba került. Bonaparte Lajos Napóleon, Montholon, Voisin, Laborde, Montauban, Parquin, Conneau, 50 társsal részint a' parton részint a' környéken elfogattak. August 8-án reggel
Lajos Napóleont ers rkisérettel postakocsin vitték el Parisba. 1840.
august 28-án kezddött meg a' nyilvános per a' pairudvar eltt. A' kormány szükségesnek találván a' dologban igen óvatosan járni el, elleges
vizsgálat után mind azok, kik csak némi valószínséggel állithaták, hogy
Londonból elmenetelük alkalmával a' herczeg szándékát még nem tudták, szabadon bocsáttattak; vád alatt csak 19 volt, mint az öszszesküvés
megkezdje vagy részvevje, u. m. Bonaparte Lajos Napóleon , Montholon , Voisin, Le Duff de Misonau, Parquin, Bouffet de Montauban, Lombard , Persigny Forestier Bataille , Aladanize , Laborde , Alexandre,
Conneau, Ornano, Galvain, d'Alembert, Orsi , és Bre.
Midn Lajos
Napóleon a' Luxembourg épületbe belépett, a' katonar tisztelgett neki.
Még inkább szembetn volt hogy a' pairek közt is többen köszönték.
Neveiknek, mint jelenlév bíráknak, szokott felhívására csak 167-en felel,

,

:

;

,

,

,

—

,
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nemességbl valók többsége és mások is számosan,
némán maradtak. Lajos Napóleon engedelmet kért néhány észrevételét
cUíadhatni. Születésére és a' császári család jogaira, nem különben a' néptek. A' Napoleonféle

felségnek Francziaországban 50 év
továbbá arra figyelmeztetve hogy
akarata soha sem mondatott ki olyly
zattal, mint ez a' császári alkotmánv
,

óta szentcsitett elvére

hivatkozva,

azon egész idszak alatt, a' nemzet
Ünnepélyesen !a olyly számos szava-

részére történt magát minden önz
korán sem császári restauratióra
's
gögtl 's gyengeségtl mentnek
törekvnek, hanem magasb tanban neveltnek és nemesebb példákat szem
,

,

miként édes atyja, midn a'
eltt tartónak monda, ,,ki el nem felejtette
kormánya alatt volt Holland érdekeinek Francziaország érdekeivel öszsze
nem férhetését átlátá, inkább a' koronáról mondott le, mintsem franezia hazájának ártson, és miként nagybátyja, a' császár maga, szinte leköszönt
azért mivel a' császári birodalmat lealacsonyító szerzdések mellett
megvenni, Francziaország határait korlátolni, és az országot a'külfóld azon
megvetésének, melylynek tárgyát jelenleg képezni látszik, kitenni egyátaljábannem akarta" 'sat. Ilyly eladás mellett Lajos Napóleon a' nemzetgylés
öszszehivatásának szükségérl szólott, hogy ez saját választása szerint
a' kormányalakot határozná meg.
A' kérdésben lev esetre pedig ugy
hogy mindent egyedül
nyilatkozott
maga igazgatott 's bntársai
nincsenek; a' pairudvar ez esetben politikai 's nem bírói testület, nem
lehet itt szó perrl hanem csak a' legyzött és a' gyztes közti viadalról". Ezeket monda Lajos Napóleon a' paireknek, azon kérdésekre, mik
bntársait illették, nem válaszolván, hanem társait, hogy magok szabadon
beszélnének, ismételve megkeresvén, kik védelmek eladásában hasonló
rendszert követve, a' merénylet tervébei avatottságukat többnyire egészen tagadták. Lajos Napóleon ügyvéde Berryer volt
ki ez alkalommal
szónoki tehetségét fényes beszéddel tüntette ki. Montholon tábornok nemes
,

,

,

,

,

,

szavakkal igazolta magát

:

,,En Sz. -Ilonán

a'

császár

utolsó

sóhajtását

hogy tudtam volna Boulogne partján Napóleon unokaöcscsét
sorsára hagyni"?
A' f-közvádló {Frank Carré) Bonaparte Lajos

vettem

által

,

—

1

Napóleonra halálbüntetést kívánt, de a pairudvar
való fogságra, Aladenéze hadnagyot deportatióra

a'

herczeget holtig

—

20 5 évi
letartóztatásra itélte. 1840. oct. 7-én ezen Ítéletnél fogva Bonaparte Lajos
,

a'

többit

„Ham"

várba vitetettél; Montholon tábornok és Conneau orvos engedelmet kapván saját fogságukat Lajos Napóleonnal együtt állani ki.
1840. december 15-én Napóleon hamvai tétettek le Parisban az invalidusok templomában. A' császári család tagjait számkivet törvény viszde hiába. Az 1840. octob. 21-én
Soult-Guiwt-Buchatel-féle ministeriumtól a'
repressivtörvény eltörlése nem vala várható. A' Bonaparték viszszahelyheztetése végett a' kamarához az 1841. évi ülések kezdete óta intézett
kérelmek, az ellenzéknek 1842
1843 és 1844 években a' császári id
dicsséges emlékezeteire ismétélt hivatkozásai (lnizot-t semmire sem birhaták. Mindazáltal ezeknek hire,mint hajlam 's részvét tannsiiga, \ igasztalására szolgált a' fogoly berezegnek, ki magánosságában azeltti munkáinak fonalát megint felvette. 1844. májushóhan jelent meg röpirata ..<'
pauperismus megszüntetésérl". Lajos Napóleon édes atyja, a' volt
szavétele végetti petitiók szaporodtak
lelépett Thiers helyébe jött

—

,

Bonaparte Lajos Napóleon.

609

.

hollandi király, ki mindgyárt a' boulognei merénylet után, az
állítása
cselszövk által elcsábított fiának bevádoltatása ellen óvást

szerint csak

august hóban élte végnapjait közelitni érezvén, Mólé,
Decazes és Montalivcthez irt, hogy közbenjárásukkal fiának szabadulását
eszközöljék ki. A' kormány jobban szerette volna Lajos Napóleont nem
tudni ama fogságban, melyly népszerségét táplálta; de Lajos Napóleon
reá nem akart állani a' kormány azon feltételére, hogy a' királynak adandó
tett volt, 1845. évi

becsületszava mellett igérné Franczíaországot soha többé viszont nem
Beteg atyjának levelén azonban megindulva Duchatel belügyministerhez irt, édes atyja meglátogatására adar.dó engedelem végett, azon
Ígérettel, hogy fogságába önként térend viszsza; a' ministeri tanács ezen
engedelemben egy a' királyra nézve haszontalan kegyelemüzést találván,
megtagadta azt. 1846. január 14-én Lajos Napóleon hasonló kérelemlevelet intézett maga a' királyhoz szinte hiában; a' ministerium hasonló
nézetekbl ezen lépést is meg tudta hiúsítani. Végre atyjának levelei
Florenczbl sürgetleg egymás után érkezvén Lajos Napóleon elhatározta magát Ham várból megszökni, melyly szándékát 1846. május 25-én
majd nem csudaként vitte véghez. E' megszökésnek körülményei mikrl
maga Lajos Napóleontól irt levél értesit, olyly színben tnnek fel , hogy
a' várrök példátlan vigyázatlansága a' nekiek ezen szökés esetére a'
kormány részérl már elre megadott helyesl utasitásokra mutat, ámbár
Canneau tanár ki maga csak öt évi fogságra lévén ítélve e' büntetése
idején túl ön szives akaratából maradt csak Lajos Napóleonnál a' várban,
mint e' részben avatott a' departamenti
a' herczeg megszökése miatt,
törvényszék elébe állitatott 's három havi' fogságra Ítéltetett. Kétségkívül
Lajos Fülöp és Guizot örültek, hogy ekképen az alkalmatlan fogolytól
,

látni.

,

;

,

,

,

,

megszabadultak.
Lajos Napóleon 1846. május 26-án Londonba ért, onnan Livornóba
indulandó ott reá váró haldokló atyjához. De uti levelet nem nyerhete.
A' volt hollandi király Livornóban 1846. július 25-én kimúlt, a' nélkül,
hogy fiát viszont láthatta volna. Lajos Napóleon Londonban maradt. Az
ottani franczia követhez (gróf St.-Aulairehez) intézett levélben, melylynek czélja Francziaországban letartóztatott barátai fogságának meorövidittetése volt, önként Ígérte, hogy ezentúl a' franczia kormány ellen semmit
sem teend melyly szavát meg is tartotta. Tartózkodása anynyira ment,
hogy a' februári franczia forradalom után 1848. april 10-én az angol
chartisták ellen a' koimány pártjához állott 's a' félt lázadás elnyomásában szolgálatot tenni, a' constablek sorába irattá be magát.
Azonban a' februári forradalom sokkal kedvezbb kilátásokat nyita a'
császár örököse eltt. Lamartine és Ledru-Rollin elméletei nem valának
képesek a' minden kapcsolatában megrendült társaságot csendes ösvényre
vezetni. A' társaság mintegy ittason ingadozott. Segítségre volt szükség;
de honnan? a' gylölt régi Bourbonok tehetlenekké váltak; az Orléansok
csak polgári háború által valának viszsza állíthatók. Csak a' Bonaparte család
volt még hátra 's a' republicanusok is kedveztek ennek. Carrel Armand
a' mostani köztársasági elnökrl egykor ajánló szavakat ejtett. Blanc Lajos
még a' forradalom eltt régen dicsérve irt róla. Lajos Napóleon mint
már mondva van, a' strassburgi és boulognei, bár roszul tervezett 's nem
39
V .*. hm. Tár. I. köt.
,

;

,
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sikerült merényletei által szerteszét ismeretes vala,

's a'

tömegekre- kccí\

<;-

ztlen benyomást soha sem tett. Irományai 's röpiratai ajánlására szolgáltak, mikben bár kevés lángész, de tudományos avatottság, sok szabad
elv, a' nép szava iránti tisztelet és a' képviselési rendszerek teljes elfogadása

találtatik.

( f ,Réveriespoiitique8 L832." „Considerations politiqves
sav la Snisse. 1833.-- „Nanuel d'Ártührie 1835." „Idées
Xapoleon/ennes. 1839". „Fraymens histoviques. 184 L". Analyse de la
question du surrc , 1842." Extinction dit pauperisme. 1845." és a'
„Dictianaire de la < otiFersation"hin\ (Paris 1833
46) olvasható „Hi-

et militaircs

—

1

,

du Canon". A' világtörténet tanulmányára legnagyobb szorgalmat
fordított, A' Fragmens historiques" végén azt irja
,,a' Stuartok példája
mutatja, hogy idegen támaszok képtelenek megmenteni olyly kormányokat, melylyeket a' nemzet örökbe nem fogad. Angolhon története fenszóval mondja a' királyoknak
,, Menjetek századotok
eszméi eltt, és ezen
eszmék követendnek benneteket és segitendnek rajtatok. Járjatok utánuk;
's elragadandnak. Menjetek velk szemközt 's megbuktatandnak."
Az 1848-ki februári forradalommal a' Bonaparték megjelentek Parisban.
Február 26-án kelt levelében Lajos Napóleon az ideiglenes kormánynak
ekként irt :,, Azon perezben, melylyben a' nép gyzött, a' város házára
mentem. Kötelességében áll minden jó polgárnak a' köztársaság körül
öszszeseregleni. En egyike vagyok azoknak, kik e' kötelességet teljesitik,
boldog leszek, ha hazaszeretetem hasznos czélra forditható." A' provisorius kormány megérteié vele, hogy jelenlétét nem épen legjobb szemmel
nézi. Február 29-én Lajos Napóleon egy másik
szinte a' hírlapokban
is megjelent levelet irt
„30 éves számkivetés után" ezt irá „szabaddá
lett hazájában tzhelyét ismét feltalálhatni vélte; de a' kormány, Parisban jelenlétét veszedelmesnek tartván,
megint távozik". Ez elegend
volt a' köz szánakozás, részvét és figyelem felgerjesztésére. E" részben az
ajánlásokon kivl, az üldözések is nyereségére \ alának. Ellenségei nem
esak a' provisorius kormányban, hanem a' nemzetgylésben is találtattak.
1848. május 19-én a' nemzetgylés bureauiban vita alá vétetett azon
kérdés: valljon Lajos Fülöp volt királynak és csaladjának számkivetése
törvényhozásilag elhatároztassék-e ? melyly alkalommala' Bonaparte esalád
ellen 1832. évben hozott számkivet törvénynek Bonaparte Lajos irányábani fentartása is szóba jött; a' nemzetgylés május 26-án a' számkivetést az Orléans család ellen elhatározván, ez alkalommal ismét szó volt
a' Bonapartékról is. A' hírlapokban már megjelent Lajos Napóleonnak
Londonból a' nemzetgyléshez intézett levele, melylyben ö a' kivételi
törvény ellen óvást tett. „Ö elbb nem akarta" ez volt nyilatkozata,
hogy Franeziaország egy embernek, egy családnak, egy pártnak apanage
gyanánt maradna. () a' provisorius kormány iránti tiszteletbl szám kistoire

:

:

,

:

vetésébe tért viszsza. O a' nemzetgylésbe való megválasztatás ajánlatát
el nem fogadta, mivel Franeziaországba viszsza nem akar térni, mieltt
az uj alkotmány nem létesül. O egy 200 követ által választott király
ellenében megemlékezett arról
hogy önmaga négy millió választó hajlama által alkotott esászárság örököse volt, de a' republicanus népfelség
SZÍne elolt csak a' franezia polgár jogát követeli 'saf\ Végre a' nemzetgylés maga érezte, hogy három Bonaparténak (\ai>oleonnak, JeftXno*
,
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Bonaparte Lucián fiának, és Luciánnak, néhai Murát volt
Bonaparte Mária Karolina nejével, Napóleon császár
megválasztását azeltt
lett
szült fiának) a' gylésbe
már érvényesnek ismervén el, a' Bonaparték elleni kivételi törvényt már
tettleg érvénytelenitette. Ekként Bonaparte Lajos Napóleonnak a' legközelebbi képvisel-választások alkalmával a' kijelelendk sorában leend
fellépése ellen semmi törvényes akadály többé fenn nem forgott. A' részvét
iránta, és a' Bonaparte-féle izgatások növekedtek, ugy Parisban mint a'
tartományokban. Paris lázba kezde jni és Lajos Napóleon neve a' fenyeget mozgalam oka vagy ürügye volt. Június 12-én a' nemzetgylés
helye körül lévén táborozva fel kellett híni a' nemzetrséget annak
védelmére melylynek parancsnokára néhány pisztolylövés irányoztatott.
Az ülés viharos ln. Bonaparte Napóleon (Jeromos fia) a' szónokszékrl
mentegette unoka-testvérét, mint kinek névével csak viszszaélnek minta' számkivetési
hogy a' kormány, melyly a' mozgalmat maga idézte el
törvény megújítására ürügyöt keres. Lamartine erre felelvén, és Lajos
Napóleont gyanúsítván, Bonaparte Péter rohant a' szószékre, 'sa'kérdésbeni merénylet elleni utálatát nyilatkoztatván, megesküdött, hogy a' köztársaságért élni halni kész. Utánna Bonaparte Napóleon, ugyan e' biztosi-tásokat ismételve, Lajos unokatestvérének mentésére melegen szóllak fel.
Június 13-án, miután a' múlt estvei concordiatéri cravallnak utczagye-

fiának, Péternek,

nápolyi király,
testvérhugával

,

,

,

,

reki jelleme tisztába jött, a' nemzetgylés nagy szótöbbséggel fogadta el
(Thiers is azok közt lévén, kik a' szavazásnál felálltak) Lajos Napóleonnak a' képviselségre képességét, melyly végzés a' kamarán kivül leírha-

enthusiasmussal fogadtatott. 1848. sept. 17-én Parisban és a'
departementekben újonnan választattak képviselk. Sept. 20-án Bonaparte Napóleon (Jeromos ismételve emiitett fia) egy levelet intézett a'
tatlan

hirlapszerkesztkhez. Már június 12-én egyszerre négy uj lap jött létre,
melyly fenszóval nyilatkoztatá hogy Bonaparte Lajosnak Francziaország elnökévé kell lenni. Fenebbi levelében Bonaparte Napóleon azon
hirt, mintha unokatestvére Boulognenél partra szállt és a' néphez proclamatiót intézett volna, megczáfolva egyszersmind kezeskedett rokona
készségérl a' köztársaság és a' jó rend irányában. A' párisi uj választások september 21-én hirdetett eredménye volt, Bonaparte Lajosnak
110,752 szavazattal képviselvé megválasztatása. B. Lajos N. mellett
Fould és Raspail szinte párisi képviselkké választattak. Lajos Napóleon megválasztatásának ezen roppant eredménye még magasbra szállt
az által, hogy a' tartományokban, Lille, Metz városokban, az alsó charenti 's a' yonnemelléki departementekben szinte képviselvé választatott, melyly eredmény még saját pártosait is meglepte. De a' nép nyugadalom után kívánkozott, és Lajos Napóleonnal a' békés átalakulás valószínnek látszott. A' dynastia emberei és a' legitimisták mint reményüket választották t, a' socialisták és a' proletárok pedig mintegy boszuságból Cavaignac ellen, kinek kardja dictaturához látszott vezetni 's ki
testvéreiket agyon lövette volt. Lajos Napóleon 1848-ki septemb. 24-én
Londonból Parisba érkezvén, sept. 26-án vett ülést a' nemzetgylésen.
Egyszer ruhában jelent meg, egész személyén méltányosság szelídség
és mások megbecsülése mutatkozott. Nagy termete szembetn volt és
,

,

,

,
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Igaz, hogy arcz'a már is ^szül haja.
igen találtattak nagy észre mutatóknak, keveset hason-

árosának barmi napkeleti színe

nem

vonásai

nagybátyjának történeti profiljához. Midn a" terembe belépett,
vétetett sznyegre. A' választás rendesnek találtatott. Lajos Napóleon a' szószékre hágott, és következ beszédét
olvasta le: ,, Polgárképviselk! A' sok rágalmazás után, melylynek tárgya
valék, lehetetlen hallgatnom. Fenszóval kell nyilatkoznom azon els
napon melylyen szerencsém van önök közt ülni, meg kell tudatnom
önökkel azon érzelmeket, mik engem mindig lelkesítettek. A' számkivetés 33 éve után valahára szabad nekem Franeziaországot, polgártársaimat
viszontlátnom. A' köztársaság adá meg nekem e' szerencsét fogadja
tehát a' köztársaság háladatocságom és készségem esküjét! Nemes
litván
a'

Yonne- departamenti választás

,

,

polgártársaim, kik

engem

választó szavazataikkal tiszteltek

meg, számit-

hatnak azon buzgó törekvésemre, melylyel, velk kezet fogva, a' democraticus intézeteket, miket követelni a' népnek joga van, kifejteni iparkodandom. Eddig csak olvasás és gondolkozás által vehettem tudoi/.ást
önök munkáiról. Ma, kedves collegáim, magam is részesülhetek azokban.
Viseletem önök közt olylyau lesz, milyly a' férfiúhoz illik, ki ersen el van
szánva, magát a' rend fentartásának és a' köztársaság javának feláldozni."
October-kén kezddött az elnökválasztás feletti vita. Lamarti ne october
6-án tartott fényes beszéde a' kérdést, a' nép közvetlen választása értelmében döntette el. Az átalános köz választási jog, melylynek a' reactio
idejében monarchicus alakja lett, gyzedelmet vivott ki. Az alkotmány
elfogadása után nov. hóban megkezddvén az elnökválasztás, ez nem
sokára csak Cavaignac és Bonaparte Lajos közti viadallá lett. B. Lajos
N,-nak, ki programmjában mérsékelt republicanus szellemben, minden párt
irányában igazságosan nyilatkozott, különösen pedig a' polgári osztálynak (bourgeoisie) pénzügyi javításokat és békét igért, a' december 10-ki
választásnál jutott 5,534,520 szavazat, Cacaignacuak pedig 1,448,302. A'
többi (a' választók öszszes száma 7,426,252 vala) Ledru-RoUin Haspail,
Lamartine és Changarnier közt oszolván el. December 20-kán ezen
eredmény a' kamarával közöltetvén Cacaignac volt ideiglenes elnöki
B. Lajos
foglalatosságait letette. A' ministerek mindnyájan lelépvén
szabály szerint eskedtetett meg, mint a' franczia köztársaság elnöke.
Ezen uj és nem csak Francziaországnak hanem egész Európának sorsa
mérlegében is nem keveset nyomó szerepe és abban eddig követett 's
még követend politikája továbbá valljon a' császárság utáni vágy,
mirl most több oldalról vádoltatik menynyire való és hová vezet? özek
olyíy kérdések mikrl mint inkábba' jövend mint a' múlt dolgáról
mao-a idején Írhatni mások feladata lesz, legbiztosabban csak akkor, midn
kire most egész Európa szemeit figyelmezve mereszti, jelen
a' férfiú,
L.
pályafutását elvégzendette.
parancsnoka,
Honin (Ede) tábornok, a' schlezwig-holsteini seregek
kinek nevét tisztelettel említi Németország pommeráni katona családból
1793-ban született Stolpeban. Atyja szinte tábornok 's Blücher hadi
segéde volt. Már 13 éves korában katonává lett 's Lübecknél elfogatott ál
megsebesíttetett. Gyógyulása Után tanulni kezdett, 's 1809-ig a' prmlani gymnasimnot látogatá, ugyanez évben tisztté lctt/sa' lüneni esatat-an
,
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szigetek.

érdemrendet nyert. Fokonkint haladván elre, 1842-ben ezredes, 1848ban pedig a' 16-ik gyalogezredparancsnoka lett. Márt. 26-kán vette kormányától a' parancsot, hogy Schlezvig-Holsteint a' dánusok megtámadása ellen védelmezze. Eendsburgba ment, az ideiglenes kormány rendelkezése alá adta magát, 's tábornokká neveztetett. E' percztl kezddnek
A'
érdemei Schlezvig-Holstein ügyében. (1. Schlezvig-Holstein).
malmöi békekötés után a' porosz király a' német középponti hatalom rena' német birodalmi seregek fparancsdelkezése alá adta Bonint, 's az
nokává nevezé Schlezviff-Holsteinban. E' minségében sikerült neki,
ritka teremt ervel, néhány hónap alatt jo hadsereget szervezni, melylyel több ütközetben maradt gyzelmes, gyakorlott 's régi hadsereg ellenében. Mint hadtudományi iró is fellépett „Grimdzüge fiir das zerstrevfe
Gefecht" czim munkával, és több értekezéssel a' lapokban. Midn a'

—

t

porosz seregnél becsülettörvényszékek állíttattak fel, választatott a' garBonin
datestület tisztei által ezen becsület-törvényszéknek elnökévé.
körülnéz 's tudja, mit tegyen.
egészen a' tett embere, gyorsan határoz
Stratégiai combinatiói biztos tapintattal találják ki 's hiusitják meg az
ellenség czélzatait, rendelkezései világosok 's egyszerek. Genieje fleg
elhatározó pillanatokban mutatkozik, bátor lélekkel \s vidám szemekkel
pillantja át a' már forró csata viszonyait 's ers kézzel vezeti azokat.
h.
Katonái élnek halnak érte. 1850. apr. 11-én Willisen válta fel.
Bonin-szigetck. Feküsznek a' csendes tengerben számuk 89 's az
éjsz. szélesség 16° 50'-tól 27° 44'-ig terjednek ki. A' japániak 1675-ben
embertl üres szigeteknek
találván fel e' szigeteket, Bonin-Sima az az
nevezték, 's büntet gyarmattá tevék, 50 év múlva azonban ismét elhagyák. Csak 1826-ban kezdé két angol matróz, önkéntesen hátra maradott a' fszigetet (Peel) mvelni. Beechey kapitány még azon évben elfoglalá e' szigetet Anglia számára, 's a' lakosok a' Sandvich-szigetekrl,
szökevények 's önkéntesek által meglehetsen szaporodtak. Peel szigetnek
's igen alkalmas nyugpont a' czeth alászoknak 's a' jajó kikötje van

—

,

—

,

,

:

,

,

páni tenger hajósainak. Ffontosságok Japánhozi közelségükön alapul.
Innét Anglia kényelemmel viselhet háborút, rajta ersségeket állithat, 's
a' japáni és chinai kereskedést kedve szerint korlátolhatja. A' csoportnak
tiz szigete nagyobbacska, 's termékeny, ellátva jó ivóvizzel 's erdkkel;
a' többi homok vagy sziklafészek. Disznó és kecske nagy bséggel tenyészik dohány czukornád tengeri yam dinnye hagymafajok elnyösen
mveltetnek; szárnyasa, hala, fleg teknsbékája igen sok van. Mostani
egyedüli helysége Boyd, Peel szigetén. Rendezett kormánya még nincs.
Kimeritleg irt e' szigetekrl Belcher kapitány (Voyage round the world,
London 1843) 's nagyobb fontosságot igért nekik mint a' Sandvich-szi,
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geteké.

,

—

h.

Boncztan
Orvosi tudományok.
Bordeaux herczeg; a' régi Bourbonok
1.

reményteljes sarjadéka,
keresztnevével Henrik,'s mint franczia thrónkövetel, a' legitimisták nyelvén, Vik Henrik, szül. 1820-ban sept. 29-kén. Midn született, atyja a'
Berry herczeg (lásd Berry) már egy fanatikus gyilkos fegyverének áldozata lett, 's
mint fájdalom gyermeke jött a' világra, bár hozzá a' dynastia 's ennek hiveinek legfényesb reményei valának kötve. Egész akkori
:

,
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Francziaország örömujongások közt fogadta születését. 10 évvel késbb,
nagyatyját *8 rokonit számzetésbe követé, 's kerülni kellvén az országot, melylyet magáénak tekint, idegen földön él nyugtalan életet, folytonos felügyelés alatt, csak a' látogatásra jött legitimistáknál találva szinte
hódolatot külömben csak fél részvétet 's szánakozást azon udvaroknál,
melylyekkel ügyes utóda 'a thrónról leszoritójaki tudott békülni. Éhez járul
anyja szégyene (1. Berry hgn)
egy számzött árny udvar kisszer
tolongása
a'
vak pártszellem által ébren tartott csalóka remények
szemközt a' szomorú valósággal, a' veszély, vagy legalább a' megaláztatás mások által idegen czélok eszközéül használtatni az ellentét azon
's valódi szerény
fényes sors közt
melylyre magát születettnek hiszi
helyzete közt; egy elhibázott élet öntudata, melyly ifjúságára nehézkedik. A' Bourdeauxi herczeg valóban igen szerencsétlen ifjú; a' mire
's
születése meghivá, azt elvesztette sei bne miatt, önhibája nélkül
,

,

,

:

;

,

,

—

meg nem

t

érdemlett sors még
szerencsét, rendeltetést, jóllétet keressen. Egyébiránt a' herczeg, szám
kivetésében, az angoulemei herczegn 's Batil bibornok, Blacas hg. és
e'

is

Damas báró

alatt, jezsuitái

's

hogy más

,

életnemben

legitimistái elvekben nevel-

nem látta egy katonaibb's életre valóbb neveszükségét, miután Damas 's a' jezsuiták elbocsáttattak, és nevelése

tetett,
lés

felügyelése

X Károly

gátolja

míg.

Hautpoult
szerint,

át

grófra bízatott.

1833.

sept.

nagykorúvá nyilatkoztatott.

—

29-ikén, ó franczia szertartás
h.

olasz régiség-buvár
98-ig a' Collegio dei Nobili' tanítváSavignanoban, 1781-ben: 1795
nya, 1798
1800-ig a' bolognai nemesi collegiumban tanult, hol fleg
archáologiai
numismaticai 's epigraphiai tanulmányokra forditá egész
figyelmét. Különösen tökéletesítette magát Gaelano Marini társalkodása
által Rómában 1802-tl fogva: ezentúl Olaszhon városaiban élt, 's az
ottani pénzgyüjteményeket rendezte vagy vizsgálta. A' vaticani pénzgyüjtemény jegyzékét elkészitette 's midn VII. Pius pápa megengedé
neki hogy fáradalmas munkájaért jutalmat kérne magának, egyedül azt
kére „oldozná fel
a' böjtök megtartásától." Sok utazása, archaeologiai
vizsgálódásának eredményei, 's azon haszonlesés nélküli készség, melylyben mindenkit, a' ki literatúrai tanácsért folyamodott hozzá szivesen részeltetett, a' bel- és külföld legjelesebb tudósaival hozá egybeköttet ésbe. 1821tl a' sz. marinoi köztársaságban élt, hol több politikai hivatalt is viselt.
1842-iki májusban, mint a' köztársaság követje 's fölhatalmazottja Rómába ment, a' pápai kormánynyal a' só- és dohányadó irántalkudozni. Már mint
11 éves fiú irt egy értekezést „Heraklius bronzpénzérl", melyly 1792
Cesenában nyomatott ki.
egyik alapítója a' „Giornal? Arcadico-- folyóiratnak, melylynek tartalma gyógytan, archaeologia és szépliteratura. B.
ifjúságában maga is költ volt 's néhány sonettet irt melylyek tets
arattak Számos becses archáologiai értekezését a/ e' nem német 's

Borghesi (Bartolomeo) gróf, igen szorgalmas

—

sz.

—

,

,

t

.

olasz folyóiratokba rakta

le.

—

B.

rleniirvAfé* '* koresUedés. A' termesztés éjszaki határa Európában az 5 1-ik fok; inert hogy iható bort szrhessünk, erre oera csak az
szükséges , hogy az évi középmérséklet a' 9'/./ -t meghaladjál hanem
egyszersmind télen több mint -j-0" § és nyáron legalább ia L8 ü meleg igényelII
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Francziaországban a' Garonne völgyében, névszerint Bordeaux-nál
az év, tél, nyár, és sz hévfokai 13%; 6°/2 21% ; és 14%. A' balti síkságon, (51 2 ° szélesség) hol ihatatlan bor termesztetik, e' számok következleg állnak
17%; és 8%. (Lásd Humboldt Kosmos
1. k, 850 1.). Mig Magyarhon egészen a' borterm égalj alá esik (az éjsz.
szél 44° és 50'' közt), 'sFrancziaország szinte csak kevéssel nyúlik tovább
az 51°-ntúl: akkor Németország a' borégaljban csupán déli felével vesz
a' porosz rajnai
részt. Nevezetesebb bortermeszt német tartományok
kerület, Hessen, Nassau, Baden Würtemberg , Bajorország és Austria.
A' szlhegyek egész világon legnagyobb tért foglalnak el Francziaországban, mert itt Dupifi Károly jelentése szerint a' szlültetvények 30-ik
mérföldre terrészét foglalják el a' franczia földnek, 's igy közel 333
jednének. Ezután mingyárt következik Magyarország, hol a' szlsföld
mfdnyi
150
mfdet foglal el. Harmadik helyen áll Németország 100
szlültetvénynyel. E' három ország a' szlföldbl öszszesen olyly nagy
tért foglal el, hogy ehhez hasonlítva a' világ minden borterm tartomámfd, Spanyolorrész, melylybl jön Helvetiára 3
nyára alig esik
Olaszországra Siciliával,
mfd.
szágra 55
mfd., PorUigalliúra 10
mfd, MuszkaGörögországgal, cyprusi és joniai szigetekkel együtt 17
mfd, 's végre Afrikának Capföldmfd, Madeirára 2 2
országra
mérföld. Ámbár ezeken kivül a' földgömb többi részén szinte
jére 5
termesztetik bor, melylynek menynyiségét közelítleg sem határozhatjuk
meg mindazáltal inkább többet mondunk, ha azt állitjuk, hogy az egész
mfdet foglal el, 's igy a' szárazföld felszínéföldgömb szlfölde 1000
nek 2000-ed része lenne csak bortermesztésre szánva. Ha a' kecses hölgy,
Európa, egy statistikai bizottmány eltt megkérdeztetnék hol vannak
legjobb 's legbecsesebb szlhegyei? lélekismerettel bizonyosan ezt felelné szép, de helylyel közzel elhanyagolt szlhegyeket birok Portugál-,
Spanyol-, Olasz- és Görög- országokban; szinte nemes ültetvényeket
Németországban; de a' legjobbak 's legtermékenyebbek Francziaországban és Magyarországban vannak. A' nemes tokaji bel és külföldön
egyiránt ismeretes, 's méltán neveztetik borok királyának, mint a' melyly
tiszta sárgazöld szine, kövérsége, tüze, édessége, tartóssága, zamatja, 's
fképen csoda balzsami ereje által, melynélfogva gyengélkedknek \s lábtetik.
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badozóknak jóltev ert nyújt, egyformán kitn. De nem csupán Tokaj
hegyormain, hanem inkább ennek környékén az úgynevezett Hegyalján
terem ezen éltet nedv, 's a' Kárpát ágainak legdélibb hegyfokát képezi
mfdnyi tért foglal el.
Zemplénvármegyében, 's e' terület mintegy 5
Az s tokajinak a' fiatal ménesi aszúbor méltó vágytársa mint melyly
,

Q

,

sötétvörös szine édessége, tüze, 's más boroktól különböz felette kedves zamatja által, melyly szegféhez hasonlit, anynyira elhiresedett, hogy
sokan még a' tokajinak is elébe teszik. Ménesi név alatt jönnek még:
Paulis, Gyorok Kuvin. Koraszinrz, Világos és Kiadóra helységek borai,
melylyek mindnyájan Aradvármegyében feküsznek. A' magyarországi
nemes aszúborokhoz számittatnak még a' ruszti, soproni; szentgyörgyi,
,

,

Weinern, magyarul Szls) Pozsony vármegyéborok részint 's nagyobbára fejérek, részint vörösek. A'
fejérek közt kitnek
a' somlyai, szerednyei, neszmélyi, érmelléki (Bihar
bazini, pracsai (németül

ben.

Az

asztali

:
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K. Szolnok vármegyékben), balatonmelléki Nógrádban a' penczi,
; Pestben a' tótfalusi, kbányai, csömöri, szadai ; Pozsonyban
a'
pracsai, dióst; Baranyában a' rrrscndi, szilágyi, berkesdi, Tolnában a'
decsi; Tornában a rurbóczi. A' vörösek közt hiresek a' szentendrei,
pomázi Pest vármegyében. A' Heves megyében termett egri és visontai
vörös borok azonban a' budainál is többre becsültetnek. A' visontai vörös
bor setétebb szin az egrinél, 's jóságára nézve többen a' burgundihoz
hasonlitják. A' visontai hegy, folyton men hegyláncz, melyly Gyöngyös
mellett az országúinál vévén kezdetét, éjszaknyugotra Verpelét felé
húzódik, 's magában foglalja a' sári, tótnánai
domoszíói szlhegyeket,
melylyeknek termései szinte visontai név alatt adatnak el. A' visontai
bor jó pinczében 2 év múlva tökéletesen megérik 's izére nézve sokat
és

,

váraljai

1

,

a' ménesihez. A' villányi setétvörös ó korában
és édeses szlkülföldön is eléggé ismeretes ; de a' szomszéd szlhegyek P alkonyán, Ráczpetrén, Kovesden, Harsányon, Siklóson, szinte becses vörös

hasonlít

nedv

,

,

Kitn

borokat szolgáltatván, kereskedésben villányi név alatt adatnak el.
vörös borok még a' szegszürdi, vág újhelyi 's a' temesi bánságban a'
verseczi és fejértemplomi. Fxan,cziaország csaknem minden tartományában termeszt bort, fkép azonban Champagne, Bourgogne, Gascogne,
Gvienne, Languedoc, Provence
Roussilon, Anjou, Orleannois, Amis,
Saintonge tartományokban és Corsica szigetben. A' bordeauxi vörös bort
és a' champagnei pezsgt egész világon ismerik és becsülik.
Németországban az osztrák tartományokon kivül 419,669 porosz hold szlhegyen
közép számmal 2,914,782 porosz akó bor terem. (A' porosz hold több
felénél egy osztrák holdnak, 's a' porosz akó
-val nagyobb a' bécsinél).
\ G
Ebbl Poroszhonra jön 67,087, Bajorországra 104,231, Würtembergre
104,626, Szászországra 6,703, Hohenzollern herczegségre 5, Hessenkasseli nagy herczegségre 1234, Hesseni fejedelemségre 39,091, Thüringenre,
1163, Badenre 79,285, Nassaura 15,543, Frankfurtra 700 p. hold. A'
legnemesebb német borok Rajna, Mosel, Neckar folyók mentiben teremnek. A' moseli bor fejér és vörös 's igen kedves iz, egészség tekintetében
legjobb ha egy éves. A' legnemesebb német borok közt ismét legnemesebb az
melyly Nassau herczegségben terem, különösen Rüdesheim,
Hochheim, Höchst , Nassau, Braubach, Eltville, Runkel, St.-Goarshausen,
Wiesbaden járásokban. A' rudesheimi járásban ki ne ismerné a'
világszerte híres johannesberg-'it
melylybl egy 10 akós hordó 4,000
ezüst forintért, st a' jobb boréveké drágábban is eladatik. Szinte
jeles borokat állit el a' bajor és porosz rajnamellék, 's frankóniai borok
közül a' würzburgi érdemel elsséget; ellenben a' badeni borokkal külföldre nem igen szoktak kereskedni, kivévén a' vörös affenth(tíit,éa markmelylyek másutt is nagy becsben tartatnak. Alsó-Austriában
graflit,
80,180 holdat foglal el a' szltke, 's nevezetesebb borok itt
nusz-bergi,
klosterneiburgi, bisambergi weidlingi , grinzingi, pfaffst eltéri', briinncrt,
mödlingi, és voslaui. Mind ezek különösen tartósságuknál fogva jelesek,
's ó korukban izre nézve nagyon megközelítik a' rajnai borokat
a' vi tel
megszenvedik, 's azért rendesen vegyítve iszszák. Igen 9zépen díszlik a'
szlt déli Stájerországban, hol 54,64 holdon 817,679 akó terem éven:
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osztálybeli borai:
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lettenbergi, radkersburgi, kirchbachi, jeru-
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borterm vidék itt a' sav sáli a'
marburgi kerületben. Karinthiában csekély terjedelemben zetik a' bor's nagy becsben
termesztés melyly Krajnában már virágzó karban áll
tartatik a' csernikali wippachi és ratschachi. Tyrol, valamint általában
átmenetet képez Németországból Italiába, ez esetben áll a' bortermesztésre nézve is. Itt az Etscb völgyében e' földmivelési ág csaknem minden
más keresetmódot kizár. Merantól lefelé az Eísch folyó mind két melléke,
mint egy szakadatlan szlhegy tnik el. E' roppant kiterjedés szlföld azonban sok, de minségre csekély bort terem, a' terlani, boczeni,
leitachi, tramini palaczkosborok kivételt érdemelvén. Áz istriai bortermés
évi menynyisége 340,000 akóra becsültetik. Csehországban szlt csak
4 kerületben müveinek nagyobb kiterjedésben, névszerint Leitmericz,
Bunzlau, Rakonicz, Kaurzim kerületekben a' többi kerületben a' bortermesztés csekély terjedés. Öszszesen a' csehországi szlk 4004 holdat
foglalnak el 18,110 akó vörös és 31,550 akó fejér bor évenkinti terméssel. Jóság tekintetébl a' melniki, auszigi, csernoseki lobosiczi, és schreckensteini borok leginkább dicsértetnek. Morvaországban 26,383 hold
szlhegyen 311,859 akó bor szüretik, melyly közt a' legjobbak közzé
salemi, marburgi és pettani. Nevezetes

,

,

,

,

;

,

sorozhatok a' zuckerhándleri, edelspiczi, blattniczai, poppiczi, és palaui.
Helvetia részint vörös részint fejér borokat termeszt melylyek közül
becsesbek a' la-vauxi és la-cotei.A' nenfchateli cantonban Cortaills falunál olyly jeles bor terem, hogy azt némelylyek a' legjobb champagnei és
burgundi mellé teszik. A' raliisi borok szinte kitnk; különösen a' Brieg
és St.-Maurice közti térfóldön. Itt 2 fajt különböztetnek meg, egyik
Coquempin, másik Vin de la Marque. A' sz. Bernárd tövében termett marOlaszország szinte jeles borok
tinachi ereje és tüze által lett hiressé.
:

,

,

,

-
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hazája, 's ezekbl a' syracusait, sardiniait nápolyit és toscanaít külföldre
is elhordják. A' pápa birtokában legnemesebb borok teremnek Orvieto
körül, fejér és igen édes ; a' Fiascone hegyen vörhönyeges szinü kellemes
,

muskatály bor továbbá Viterbo Livania Ardea Albano , Montemulo,
melyly srsége,
Perugia környékein. Nápoly adja a' hires falernoit
világos vörös szine, édessége és tüze által különbözteti meg magát. A'
Chiarello piccante világos vörös, könynyü, és igen kellemes iz és szagú.
De koronája mind ez olasz boroknak a' Vezúv hegyén termett Lacryma
Christi. Calabria jeles vörös muskatályt szolgáltat, továbbá a' sárga szin
;

,

,

,

,

vingreco-t

's

más több rend

fajokat. Sicilia részint tüzes

és kellemes itilu borokat terem.

Amazok

közt

a'

fúrói,

,

részint édes

emezek közt a' syra-

cusai leghiresebb. A' sardiniai borok inkább a' spanyol mint a' franczia
borokhoz hasonlitnak. Legjobbak teremnek Algheri Cagliari és Cap de
Logudori környékén. Velencze, Genua és Toscana hasonlóul ersen zik
a' bortermesztést.
A' spanyol borok általában véve srk, ersek, sok
tzzel birok, 's külföldre nagyon hordatnak. Újcastilia adja a' valdepennasit, egy burgundiaihoz hasonlitó asztali bort, a' könynyü vörös foncar,

—

kellemes fejér ridabamait; Granada az ismeretes maiagait,
melyly részint vörös, részint fejér; Serilla a' felséges Xeres bort, melylybl 2 fajtát szoktak megkülönböztetni, az egyik fejér és igen édes Pajarete név alatt, másik kesernyés 's gyomorersít 's Vin seco-nak hivják;
továbbá az úgynevezett tintói sürü vörös bort; Valencia az ismeretes

relit, és a'

fi
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Catalonia a' fejér mahasiait
a' vörös szimi
végre Navarra szolgáltatja a' nagy hirü pefáltait,
melyly fejér ós feletti' ers. Azonban Mureia, AiTagonidés Majorra is sok
és híres bort termesztenek. A' canariai szigetek ers, kedves iz csemege
borokkal kedveskednek, melylyekkel nagy és meszszetbldi kereskedés
zetik. A' portugalliai borok közt els helyen áll a' portói, de a' Tajo
partjain is Alentcjohiin és Estremadurá\mn híres bor szüretik; Faro jó
fejér, Setubal muskatály bort szolgáltat. Az azori szigetek becses boraikat meszszé elküldözgetik.
A' török birodalomban Moldva ésÜláhország
legtöbb bort termeszt; ezckután következik Bulgária, Natolia, Syria és
a' szigetek. A' görög szigetek közül boraikról híresek Srios és
Cyprus.
Az Európa határán kivül termett borok közül hozzánk csak egy fajta
hozatik, névszerint az igen becses capi vagy jó reménység foki, mely lynek
különböz nemei vannak, de a' vörös constantiai és az ngynevezett
p éteri borok legnevezetesebbek. A' világkereskedésben kitünleg a' franczia, spanyol
portugali borok játszák a' fszerepet; a' jeles magyar,
német borok közül szinte szálitanak más országokba, de nem olyly menynyiségben menynyiben óhajtani lehetne. Ennek foka részint a' magas
vámokban, részint 's inkább a' borkezelés hiányában, melylyet a' magvarok és németek még nem értenek tökéletesen fekszik. Ellenben a' borkezelés mestersége (e' szó hamisitás az udvarias szólásmóddal ellenkezik) Francziaországban 's névszerint Bordeauxban olyly magas fokra
hágott, melyly jelenkorunk leleményes eszét élesen mutatja. A' legnemesebb borok, melylyek Angolország, 's a' gyarmatok számára vásároltatnak fel, közönséges rhónamelléki borokkal és pálinkával vegyittetnek. A'
nem épen finom borokhoz spanyol borok (leginkább alirantei és bencarloi) vétetnek továbbá az uj bor Bergerac vidékeibeli fejér borral kevertetik, a' forrás kén által fojtatván el, mit
mesterszóval
rin mórt na k
neveznek. A' másik borral vegyítve fejldik ki a' forrás, melylyet a' többi
borral közöl, vasabroncsok ersítik a' hordót e' forrás bontó ereje ellen;
a' hordó szája a' leveg kitódulhatása végett nyitva marad, 's e' második
forrás a' bor korát tetemesen megváltoztatja,. 's a' keresked borjegyzékén, mint igen régi ó bor jelenvén meg
ára is magasabbra szökik. A'
fiorenczi Iris, szegf és földieper azon eszközök melylyek Modor nemes
borainak zamatot adnak. Minden nagyobb londoni borkereskednek tulajdon borkészít intézete van itt, melyly vevi ízlését tzi ki czélul minthogy ezek közt sokan a' portot és madeirái borokhoz hozzá szokván a'
mrdori nemes bort maga tisztaságában nem szeretik. Vraucziaország 's
's különösen Boriira a x borkereskedése az ujabb
idkben tetemesen alászállott. Igv Bordeaux 1829-ben vitt ki 43,832,064 litre bort, 1830-ban
28,51 l,SÖ4litrét, 1831-ben 24,409,604, 1832 és 1833-ban még kevesebbet, st lMC-ban csak 2 í, 500, 000 litrét. E' csökkenés a' prohibitiv
rendszernek természetes következménye; mert Svédország 's Német hon
ezeltt borért Franeziaországba vasat küldtek cserében, de miután eg v
mázsa idegen vasra 26 frank vám vettetett, a' vaskcreskedessel együtt
a' borkereskedés is megcsökkent. Az osztrák birodalomban, bár Magyai
a' borbehozatal meghaladja
Ország meglehets menvnvi.M'get visz ki
kivitelt. Az utóbbi tudniillik hivatalos jelentés szerint 1'843-bnn 20ö,227'
aticanteii és hcnirarloit
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mázsára (egy akó 120 font) rúgott, 1% millió forintnyi értékben, holott
ugyanazon évben hordókban bevitetett 388,691 mázsa, és 185,386
palaczk 2 /2 millió forintnyi érték. Ellenben Magyarország 1845-ben
a' többi osztrák koronaorszávitt ki külföldi tartományokba 433,292
1

,

gokba, 1,052,694 ezüst forint áru bort, 's igy öszszesen 1,485,986 peng
forint értékben. A' bortermesztésról, kimerit magyar munka még eddig
nem jelent meg. Legtöbb figyelmet költött még annak idején Schams Ferencz folyóirata a' bortermesztés és kezelésrl. Azonban magyar hazánkfiainak is igen ajánlható azon német munka, melylynekczime Der practiF. E.
sche Weinbau 'sat. non Franz Xavér Trummer, (Wien 1815.)
Börne Lajos Károly mint Láb Baruch, 1786. május 22-én ménusi
Frankfurtban izraelita szüléktl született. Atyja Jákob Baruch váltóüzlettel foglalkozott. E' származás különös befolyással volt B. jellemére.
,,Juif de Francfort", mit egykor a' frankfurti rendrség útlevelébe irt,
mint maga mondja, bántotta és elkeserítette. O nemesen állott boszút;
hazáját büszkévé tette politikai életére. A' berlini és hallei egyetemekben
az orvostudományokra szánta magát, miután atyja házánál Sachs nevel
által az elemi tudományokban kiképeztetett. B. atyja szigorú zárkózott
ember volt, gyermekeitl függést és engedelmességet kivánt; világnéelkel embernek tartatott
zettel birva 's az élet viszonyait ismerve
tagja volt azon követségnek melylyet a' frankfurti izraeliták a' bécsi
congressusra küldtek, hogy polgári jogukat a' restauratio ellenében biztosítsák. A' községtl ezért neki szánt ajándékot viszszautasitotta. Azon
politikai elveket, mikkel B. késbb fellépett, atyja elég értelemmel birt
méltányolni, mint olylyanokat ; de meggondolatlanságnak tartotta azok
kimondását. Nagy befolyással volt fia jellemére, épen ugy mint els tanitója, ki Mendelssohn és Friedlánder reformatori eszméitl egészen át volt
hatva. B. különös olvasási szenvedélylyel birt már mint gyermek képes
volt tiz óra hoszszant egy könyvbe elmélyedni. Els olvasmányait világtörténet, emlékiratok, költemények tették. Saját vallomása szerint titkon
sok románt olvasott Lafontainetl. Késbb Hetzel tanárhoz jött Giessenbe,
innen Herz Mark orvoshoz Berlinbe, orvosi tudományok tanulása végett.
Azonban többet olvasott a' történettanból, mint szaktudományából. Itteni
fejldésére nagy befolyással voltak Herz aszszony iránti gyöngéd érzelmei. Herz orvos halála után is levelezésben állott a' nagyrabecsült nvel.
Herz aszszony beszélte rá B. szüléit, hogy Haliéba küldjék a' hires Reil
házához. Ez történt 1804-ben. Reil gyógy tudományi eladásait izlés,
philosophiai eszmegazdagság és szabad politikai nézet különböztették
meg. Ezen eladások B. gondolkozó tehetségét nagy részben ébresztették
fel. Els politikai próbairatai egészen Reil elvei után készültek. A' derék
tanár anatómiai leczkéit B. szorgalommal járta. Három évi itt tanulása
után Heidelbergbe ment, hol elhatározta magát az orvosi pályáról lemondani' 's cameralistikai tudományokat tanult. 1808-ban aug. 8-án Giessenben bölcsészettanár lett. Ekkor mondta ki elször, a' verdüni szerzdés
által Francziaországtól elvált Németország egyesülési eszméjét. 1809-ben
levelez tagja lett a' kincstári gazdászati társulatnak Erlangenben. 1811.
Frankfurtban rendrségi jegyzvé ln, olyly állás, melylyben belátást és
szorgalmat tanusitott, de a' melyly mindig a' leggúnyosabb ellentétben
:

—

,

,

,
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állott jellemével. Ez idtájban Müller , a' történetíró, és Voltaire voltak
kedves olvasmányai. Alig sznt meg a' francziák urasága Frankfurtban,
hogy a' régi szabadvárosi alkotmány újra viszszaállitatott 's B. évi nyugpénzzel, a' tanács által hivatalától felmentetett. A' franczia zászlókat
kevéssel ezután a' szerencse elhagyta
's Németországban a' szabadsági
eszmék nagyban terjedtek. B. névtelen czikkekben szolgált a' szabadelraek ügyének, melylyek a' frankfurti újságban jelentek meg. Eréllyel
és szeretettel adta magát a' journalistikának. Már 1815. Stuttgartba
utazásakor alkalma nyílt Cotta híres könyvkereskedvel megismerkedni,
,

,

t

az írásra. B. kedvenez olvasmánya ez idben Jean Paul
1818. jun. 5-én az evangelica vallásra tért, 's ekkor cserélte fel családi nevét is. Ekkortájban jelentek meg tle, a' „Wüge" czim tudományos és szépirodalmi lap els számai. Áttérése mind addig titokban
maradt, míg a' frankfurti olvasó társulatbai felvétethetése végett kereszténylétét igazolnia kényszerült. Újsága csakhamar elterjedt egész Németországon. Éles, mély, alapos bátor szerkesztnek nevezték t. Lessingéhez hasonlították mbirálatait. B. bírálatában, az író ízlésén kívül különösen annak érzületére (Gesinnung) is figyelmezett. Legnagyobb voltpedig
eltte az erkölcsi mérték. így p. o. megtámadta Gthét mivel fájt neki,
ki felszólította

volt.

,

hogy olylv nagy tehetséget, mint embert,nem

szerethet; megvetette Sckiíler

Teli Vilmosát, mivel e' mdarabnak kényszeritett hse ogy állott
mint philister, nem csak, hanem mint rósz és aljas ember. B. tudta
menteni, hogy valaki hazája szabadságaért gyilkosságot követ el,
hogy valaki
hamisan eszküszik de azt nem tudta megengedni

eltte
volna

vagy
saját

,

;

gyermekét feláldozza azért hogy mindenkinek szolgálatot tehessen.
Valami sötét van ez eszméi lánczolatában de anynyi mindenesetre látszik, hogy ez B.-nél valami szelid, gyöngéd kedélylyel függött öszsze. B.
mint publicista. Napóleon bukásával fogott tollat. Bár menynyire csodálta
mint a' forradalomis e' nagy katonát és törvényhozót, idegen volt tle
nak hamis végrendelkezjétl. Mélyen feküdt szivén hazájának sorsa;
aggodalmat gerjesztett
a' szent szövetségnek ünnepélyes kihirdetése
benne, a' bécsi congress igazolta aggodalmát. Azonban azt lehetc gondolni, hogy a' szövetségi gylés még is csak több lesz, mint egyszer
diplomatiai képviselet. Csakhamar ers reactio támadt az aacheni, karlsbadi és veronai congressusokon; a' szabadelmü statusférfiak, kik a' néppel
tartottak, kényszerültek lemondani és nagy részben az ellenzék sorai
közé állottak, melyly, daczára a' sietséggel készült alkotmányoknak idt
nyert magát organisálni. Menynyivel fenyegetbb állapotban látta a'
német nép azon eszméket mikkel nemzeti egységét és szabadságiig^ ét
,

,

,

,

,

,

öszszekötötte, anynyival ersebb volt a' magán eszközökkeli hatás a' közdolgokra nézve. A' nép emberei kiléptek, titkos egyesületek vették át a'
munkás szerepét. Ezeknek nyomára jöttek 's fiatal emberek töltötték
,

fogházakat. Azonban azt mégsem kerülhették ki, hogy a' nép
ujjitási hajlamát, és gyanakodását kikerüljék. A' cselszövök, ellenkezleg,
a' nép polgári jogait igyekeztek
gyanúba hozni. B. lapjában különös
tapintattal fogta fel e' viszonyokat. Ismerte honfiai jellemét. Ekkor irta
„Schttohternen Bemerkungen über Oesterreich und Prenssen'* szellemdua
czikkét. Osztotta a külföldi jelesebb publicisták nézetét tíémetoi

meg

a'
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viszonyai alakulására nézve. B. szigorú volt Ítéletében de lelkiismeretes
mindig. Különös örömét találta a' szép zenében és mdalokban. Malibranról egész elragadtatással szól párisi leveleiben. Mozart operáit mint
egy lelkébe szítta. Aesthetikáj a nem csak bens életére terjedt ki; szerette
a' tisztaságot, jó izlést öltözetében, a' finomságot életmódjában. Solid volt,
szeretetreméltó könynyüséggel. Széplelkea'derék drámaköltkön csodálatos szeretettel függött. Egészen áthevült p. o. egy Grillparzer költi tüzétl. Ez id tájban alig volt valamirevaló dráma, melylyben a' személyek
cocardot nem viseltek, 's a' szerelmes legalább is önkéntes vadász ne lett
volna a' francziákkali táborozásban B. ers és éleselmü kritikával ostorozta a' látvány-darabokat és látvány-embereket. Kritikai remeke mitészi tekintetben Schiller ,,7'e//"jének és ,,Hamlet"nek bírálata. Schiller
vesztett, Shakespeare nyert e' kritikai szétszedés által. 1819. jaanuar 1-én
a' „Staatsristretto" szerkesztését vette át, 's négy hónapig folytatta a'
guerillaharczot a' censorokkal. Még ugyan azon évben a' ,,Zeitschwingen" folyóiratban vett részt. Ekkor B. fogságba is esett, demagóg iratok
terjesztésével vádoltatván, azonban egészen félmentetett. Még 1816. telén
ismerkedett meg egy hölgy gyei, kinek ismeretsége egész késbbi életét
sajátságos módon fonta át. W. aszszony, kihez a' ,. párisi levelek" vannak
adressálva, kedélyes, erkölcsileg tiszta barátságot érzett B. iránt. E'
titoktalan barátság a' sirig tartott. B. 1822-tl csendes viszszavonulásban
élt Frankfurt- és Hamburgban
mig a' júliusi forradalom állandóbban
Francziaországba vonta, hol azt találhatni hitte mit Németország izga,

,

,

hajlamának nem nyújthatott. Parisban a' ..Balance' ot
alapította, azon nemes szándékkal, hogy ebben a' német ügyért a' francziák közbenjárását felgerjeszsze. A' ,,párisi levelek" els kötetei csak
történetesen kerültek nyomtatás alá t. i. „ószszes iratai" vevinek még
néhány ívvel maradt adós, 's igy használta fel W. barátnjéhez irt leveleit. Ez idbl való meleg részvéte La Mennais iránt. Megtartotta ezen
melegséget a' sirig. Heine irányában szinte megelz barát volt. Ez
megtámadta
a' sírban, midn B. már magát nem védelmezhette. („Heine
über Börne" Hamb. 1840.) Eletének utósó éveiben rendkívüli irói cselekvséget fejtett ki. Soha nem volt ebbeli ösztöne ersebb. Szándéka volt
tott

politikai

i

;

,

t

a' franczia forradalom feletti észrevételeit kiadni. Olvasott szorgalmasan,
jegyzett, és kivonatokat csinált. Végs dolgozata „Menzel der Franzosen-

fresser" szép tanúbizonyságot tesz

lángoló hazaszeretetérl: szomorú,
hagyhatja az olvasót megindulás nélkül. Ez
volt hattyúdala. Meghalt 1837. február 12-én. Alacsony
sovány volt
termetére nézve magatartása gondatlan képe halvány, haja sürü fekete,
szemei fényesek beesett arczait apró szakálla fedte be; hangja inkább
magos mint mély és nem ers külsleg nyugodt volt még akkor is ha
keblében a' leghevesebb tüz égett; a' nyugalom volt modora. Apróságokra
sok pénzt költött gyakran játékszereket vett, ha azok megtetszettek
neki, mint egy gyermek. Hátrahagyott irományai nem okiratok ugyan
egy jöv kortörténetéhez, de lehet azokból még is pragmatikai eseményeket meríteni melylyek ugy vannak festve mint egy körrajzolat Ez
iratokat világnézeteinek természetessége teszi érdekessé. O naturalista
volt azon értelemben, mint Lessing. Látszik ezekbl, hogy B. életében,
elégiái

hangja

mnek nem

e'

,

;

,

;

,

;

,

,

,
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nincsenek rendkiviili motívumok, mégis szép és öszhangzatos az. Nem
tudná az ember, váljon életrajzát rózsákból kell-e öszszerakni mivel a'
szeretet beti rózsákból vannak, vagy karddal kell-é irni
mivel a' szabadság karddal ír. Nemes lelkének szeretetreméltósága, szellemének szabad szárnyain repült. Szerette hazáját, mint egy római a' nélkül, hogy
egy g"u-ög mvészi tehetségét nélkülözné, és lángolt, mint egy franczia,
a nélkül, hogy Németország egységérl megfelejtkeznék. Jellemére az
els franczia forradalom férfiai voltak legnagyobb befolyással; tanult
Dantontól, emlékezett Mirabeaura, szerette Ropespierret , kiválogatva a'
,

,

nagyot,

nemest mindeniknek jellemébl
mint egy szivárHa azon félreismerést tekintjük, melylyel
t kortársai fogadták, azt lehetne mondani, hogy a' lomha Németországnak Pygmaliona volt. Szeretett lánglélekkel
szerette az emberiséget;
gylölt lánglélekkel, gylölte az embereket és még is fáradott értök,
mert anynyira igyekezett nekik használni, a' menynyire ket gylölte. B.
lelkében semmi nem volt mesterség, mégis minden mvészi. A' szabadság
azonban még sem volt nála mvészet mert ez minden tekintetek eltt,
mint a' keleti bölcsek eltt a' vezércsillag. Szelleme kiapadfelette állott
hatlan forrása volt a' melegségnek. E' melegség érzékenynyé tette
gyengeség nélkül erssé keménység nélkül nagygyá nagyravágyás
szépet,

a'

a'

ványnak öszszefont

,

sugarait.

,

,

,

,

t

,

,

,

,

érzelmeinek, jellemének a' függetlenség legkitnbb
függött egyébtl csak elveitl 's elveinek végpontjai a'
szabadság és emberiség eszméjében értek öszsze. Munkássága leginkább
mint publia' júliusi forradalom által élénk ittetett. Egy formán nagy
cista, mint aesthetikus
és mint ember; kitn mint stylista, nyelve
könynyü, mint valamelyly zene vagy idyll folyása; eszméi nemesek; gondolatai szabadok, fellengk, mint sas. Azt lehetne róla mondani, hogy
vérével irt. A' mit Jean Paul feletti emlékbeszédében mond, azt róla
csakugyan csillag volt saját
is hasonló joggal lehetne mondani. Mert
csakugyan jós volt Pythia kétértelmsége nélkül. B.
fénynyel mert
érezte, sejtette az események alakulását mint mágnes a' vas közellétét.
Azt lehetne mondani, hogy Jean Paullal egy bokorról ntt, mivel szelleme élénk, genialis tárgyával játszik, érzése mély, 's fest, mint Rafael.
Azonban Jean Paul nem tudott vagy nem akart gylölni. B. rózsái nem
voltak ilylyen tövisek nélkül. B. azt mondja valahol lord Byronról,
hogy körülrakja szivét tövisekkel mint valami rózsát, hogy a' barmok
meg ne egyék. Ilylyen volt B. szive is. Nyelve éles hangja metsz,
gúnya epés, mint Júniusé. Párisi leveleit legjobban lehet hasonlítani ez
ang-olféle Brutus leveleihez. Mi volt eltte a' becsület és erkölcs fogalma,
látni irataiból. De e' bizonyítványok közt fénypont e' tekintetben ama
kis czikk, melyly az emberekkeli bánásról szól. B. azt mutatta meg, hogy
embernek lenni anynyi mint angyalnak lenni, ki mint OutthoW mondja.
az égbl száll le, repesve bolyong a' földön, nem tudván hol leljen kaput,
melylyen hazájába viszszatérhessen. B. élete olylyan volt, mint a' szell,
melyly a' virágokról száll 's azok illatát hozza. A' hol élt, ott \i
maradt emlékezete , mint az elválásnak Fájdalma. Lelkesített a' nélkül,
hogy a'kik veleéltek, tudták volna, honnan jo e' varázs, mint virtuóz ujjain
veszi és/re a' hallgató, honnan származnak az ezüthangok. B. maga

nélkül. ítéletének

vonása.

,

Nem

,

,

,

,

,

,

,
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alkotott Németországra nézve egy közvéleményt
mint a' mitészetre
is iskolát.
'S e' tekintetben
apotheosissal követni
anynyi
,

t

nézve

,

mint Cormenin vagy Gutzkow hatalmas tollával versenyezni.
Megjelentek „öszszes iratai'' 8 köt. Hamb. 1829 - 31 második kiadás
1835; a' párisi levelek" és „ujabb párisi levelek" az „öszszes iratok"
14 kötetéig terjednek. (Hamb. 1832 és Paris 1833—34.) A' „Balan9
ee"ban irt czikkeit Cormenin szedte öszsze. Eletirását gyönyören adta
át a' közönségnek Gutzkow. Németországi barátai Parisban a' „Pere
Lachaise" temetben 1843-ban emléket állitottak számára érczbl, melylyet Dávid képfaragó az elhunyt iránti tisztelet- és barátságból készített.
volna

,

;

—

-

Sz.

Bornhauser (Tamás)

a'

schweiczi politikai átalakulás egyik

leghbb

1799-ben Thurg;iuban. Fiatalságának koreseményei,
Klopstock költeményei és ismeretsége a' világ- 's különösen a' schweiczi
históriával, korán felköltötték benne a' költészet, szabadság és haza iránti
szeretetet.
Theologiára adta magát 's mivelte a' bölcsészetet és poesist
Weinfeldenhen, hol tanító volt, ugyanitt egy kéziratban maradt tragoediát is irt „Hans
Waldmann" czira alatt; mint matzingeni lelkész
1824-ben irta „Gemma von Art" szomorujátékát. (Trogen, 1829). Mint
politikai iró már korábban tnt föl, minden áron igyekezvén kivíni, hogy
Thurgau alkotmánya revideáltassék
Nagy figyelmet gerjesztett a' tle
megielent „Rede beim Volksfeste am Stosz 1826/' és értekezése: „Über
Thurgaus bürgerliche Bildung und Schulwesen."
Mind inkább nagyobb
elmozditója

,

sz.

—

—

—

befolyást nyert

a'

népre, melylyre

a'

daltársaságok által

is

hatni törekvék.

A' júliusi forradalom bátrabb föllépésre intett és B-nak irata „Über die
Verbesserung der thurgauischen Verfassung" igen élénk viszhangra talált.
A' bizottmányba, melyly az alkotmányi tervet kidolgozni ln kiküldve,
majd a' nagy tanácsba is fölvétetett a' népnek világos akaratára, mind a'
mellett hogy a' törvény onnan a' papságot kizárta. Ezért az aristocraticus
párt elkeseredése ellene kiválólag nagy volt. Protestáns pap létére, a'
a'katholicus nép eltt, mint a'kath. egyháznak ellensége festetett le. Élte
is veszélylyel fenyegettetett, 1832-ki jan. 2-án, az aristocraticus párt fanaticus követje, Háberle által. Egyébiránt az alkotmány ozó bizottmány, B.
által vezetve, Edernek ügyessége 's tapasztalmai, és Kellemek következetes szabadelvsége által istápolva, az alaptörvény tervezetét csakhamar
elkészítette
melylyet némelyly változtatások mellett a' nagy tanács
1831-ki april 14-én el is fogadott. B., kinek gyakran hivatalvadászatot
hánytak szemére, már elbb kinyilatkoztatta a' papság eltt, hogy az
alkotmány elkészítése után a' magánéletbe viszszavonuland. Ezt 1831ben teljesítette is, Arbonba menvén, hol lelkészi foglalkodásaitól üres idejét irodalmi munkásságban töltötte. 1833-ban azonban
midn Keller a'
nagytanácsból kilépett és az ellenpárt fejét emelni kezdé, hazafiúi kötelességének hitte magányát a' köznek áldoznia föl. De e' közben a' politika
ernyedtebb ln 's így B-nak elhatározottabb nézeteivel nem mindig lehetett boldogulnia. Csak a' kolostor-ügyben sikerit neki 1835-ben, a' kolostorok eltörlésére tett indítványa által, kivinni hogy ezek álladalmi igazgatás alá helyeztettek és a' novitiatus eltörültetett.
1837-ben , midn a'
thurgaui alkotmány revisiója ismét szóba hozatott, ez ellen volt, azt
,

,

,

,

,

—
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hívén, hogy ez ezúttal nem a' népnek, hanem csak egyesek hivatalvadászatának fogott haszmílni, és hogy a' javítások, miknek szükségét
sem

tagadta,

azonban

egyszer törvényhozási utón is eszközlésbe vehetk.
thurgaui népnek nagy többsége e' revisiót kívánta,

a'

Midn
e'

sza-

vazást elbocsátványul tekintette, melyly mellett ismét elvonulhasson a'
Nagy tetszéssel fogadnyilványos élettl, s a' nagy tanácsból kilépett.
tatott „Lieder" czíin alatt Trogenben 1832-ben kiadott dal-gyüjteménye,
továbbá hs költeménye „Hetnz ron Stein" (Zürichb. 1836). „Ida von
Toggenburg" történeti regényét is fajtó alá bocsátotta 1838-ban. 1834be.i „Andreas Schweitzerbart" jelent meg tle, egy népi irat a' szövetség
javítása iránt számos czikkeket irt a' „Wachter" hírlapban; 1833-ban
pedig kiadott „ Verfassungen der C anioné der schweitzerischen EidgenosCs. F.
sensehaft" czim gyjteményt.
Borrosch 1. osztrák bírod, országgylés.
Borsod vármegye az uj felosztás szerint fekszik a' pesti katonai és
az egri polgári kerületben, 's határozzák éjszakról Torna, Gömör ; délrl
Heves keletrl Abauj Zemplén Szabolcs nyugotról Gömör , Heves
mfd. Mivelés alatti földe 698,875 hold,
vármegyék. Kiterjedése 65 52 V
melyly bi 241,328 h. szántóföld, 41,899 h. rét; 25,202 h. szl, 5300 h.
kert, 250,939 h. erd, 131,147 hold legel. Borsodot a' természet nem
csak kies , egészséges levegvel, 's bájoló tájékokkal, hanem mindenféle
kincsekkel is bven megáldotta , úgyhogy kevés kivétellel itt mindazt

—

?

;

—

;

,

,

;

Magyarország nagyban muta hat. A' megyének V4
dombos és hegyes tájak fogagyag, itt ott szikes, vagy
iszapos területekkel vegyítve a' negyeken kemény sárgás fekete agyag,
melyly már nehezebb mivelés, de azért jó megmunkálás mellett tisztaa' Sajó és Bodra gyönyör völgyeiben legtöbb a'
búzát is megterem
porhanyós kertifold melyly mindennem gabonát gazdag kamattal térit
viszsza, 's azért a' megye els osztálybeli határai többnyire itt vágynak.
A' szendri járás sok helyt kövecses és terméketlen, de itt is több helyen
találtatik jó föld, különben pedig roppant erdségei pótolják a' hiányt. A'
megyebeli hegyek részint a' Cserhátnak részint a' nyitraí hegysornak
ágazatai. A' Cserhát Nógrádból jön által, 's Hámoráéi kétfelé válván,

fel

lehet találni, mit

részét lapályos sikság teszi 3 4 részét pedig
lalják el. A" föld minsége a' lapályon fekete
,

;

;

,

,

ad a' természeti szépségérl híres diósgyri völgynek, két szárnya
pedig éjszakról a' Sajó, délrl az Eger vizei felöl lapulnak-el. Nevezetes
hegyek e' lánczolatban a' magas vadakkal bvelked Osztra Varbó
mellett, és a' ksziklás 's különös alkotású Nyárlyttk Visnyónál. Barlang
találtatik a' diósgyri völgyben, Apát fal'rá nál és Cserépfalunál. A' nyitt. i. egyik ágával (Tömörbl,
raí hegysor 2 helyen jön be a' megyébe
másikkal Szepesen keresztül Abauj vármegyébl, 'a a' kél ág képezi a'
A' Tisza folyó Szederkényen télül
bájoló és termékeny Búdra völgyét.
melylynek délkeleti részét 4 ml'nvi távolságra
kép a' megye határára
mossa, de csak jobb partjával, mert a' bal Szabolcshoz tartozik. Kígyódzó tekervényes folyása, 't alacsony partjai okozzák a' gyakori áradásokat, ezek pedig a' meszüké terjed' ingoványos helyeket. A' Sajó
Gömörböl hömpölyög által, \s elébb keletnek, majd délnek folydogálván,
'8 a' Bodra és Hernád vizeivel egyesülvén, thnfdnyi menetele Utáni Orö-

léteit

:

,

,

—

,
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Tiszába szakad. Völgye ennek különösen szép és termékeny,
's Sz. Péter körül valóban igen regényes, egyébiránt hirtelen
áradásaival tetemes károkat okoz. A' Bódva Tornából siet be 's délnek
vévén útját, szinte gyönyör termékeny völgyet nedvesít, 's 3 mfdnyi
folyása után Sz. Péteren alul a' Sajóba vegyül. Az Eger vize csaknem 6
mfdre Borsod és Heves vármegyék közt folyik 's Valkón alul a' Tisza
nyeli el. Patakjai közül különös emlitést érdemel a' Hejö melyly a' tapolczai hévviz völgyébl jvén, soha be nem fagy, és gyárakra igen alkalmas. Ha a' II József császár által kiküldött választmánynak hitelt adunk:
ugy Borsodban, nevezetesen Miskolcz körül teremne a' legnehezebb,
legsikeresb tiszta búza egész Magyarországon, melylynek jóságát, szépségét egyébiránt a' miskolczi hires kenyérsütnék 's pékek eléggé bizonyítják. Kétszeres, rozs, árpa, zab mindenütt bven termesztetik. Kereskedési növények közül a' dohány és kender
szerepet játszanak, 's a'
dohány fképen a' déli részen van divatban, valamint a' kertészségben
Szirma minden helységet felülmúl, 's ennek nagyfej kemény káposztája
leginkább kerestetik. A' meleg és szelid éghajlat igen kedvez a' gyümölcsfáknak 's innen gyümölcs bséggel találtatik ámbár termesztésére,
nemesítésére a' lakosok kevés figyelmet fordítanak. Különösen szép és
sok gyümölcsöt adnak-el Diós Gyr és Kis-Györ helységek hol egyszersmind legnemesebb baraczk - és mondolafák lepik el a' szlhegyeket.
Borsodnak 25,262 holdra terjed szlskertéiben nagy kincs fekszik.
Legkiterjedtebb szlhegye van Miskolcznak magának hol 1424 pinczénél több találtatik. A' miskolr*zi bor színére nézve fejér, kedves italu,
szeszes, és csak középszer jó esztendkben is félette ers, e' mellett
állandó mire a' hideg és száraz pinczék nem keveset tesznek. Szinte
becses els osztálybeli borok teremnek: Ss. Péteren, Csabán, Görómbölyöri, S. Keresztáron
Nyéken, Geszten, hol néha aszút is csinálnak, mint
Miskolczon Kazán , stb; Vörös bor csak Eger tájékán szüretik 's itt a'
noszealyit ostorosit kis tályait, méltán az egrihez hasonlíthatjuk. Az
erdk 250,939 holdat borítván el, fában mindenütt bség van, kivévén
a' délkeleti róna tájékot, hol az ebbeli szükséget nád és szalma pótolja.
A' megyének délkeleti részén, a' Tisza mellett, nagy kiterjedés legelk
itt sok és szép szarvasmarha tenyésztetik
és rétek levén
lovat is sokat
nevelnek, kivált a' nemes helységek. A' szirmabesenyi nemes lótenyésztés emlitést érdemel. A' birkatartás egész megyében közönségessé lett, 's
a' fajnemesités mind inkább inkább örvendetes gyarapodást nyer. Végre
a' roppant bikkes, tölgyes erdk makkot bven adván, a' sertéstenyésztésben szinte nevezetes kincse fekszik Borsodnak. Réz van Rudóbányán és
Telekesen ; vas Diós-gyr, Uppony, Tapolcsány, Nekesény körül 's más
helységekben palak Kis-Györött és Visnyón. Ez igen hires, 's házfedélre
egész Pestig, Posonyig elhordatik. Kszén találtatik Diósgyrnél, Malyinkánál, Szilvásnál, Ózdnál, Királynál, üzenteméi, Sajó-Németinél, továbbá
Várkony, Nádasd, Arló, Parasznya helységeknél. Porcz elán agyag legjobb va.no'tapolczai meleg förd völgyében innen hordja Miskolcz, Apátfalva és Telkibánya is. Ásványvizek vannak Csaba
Tapolcza , Csernely
Kacs, Tapolcsány helységekben; ezek közt leghíresebb a' tapolczai,
hol egyszersmind fórdintézet van. Borsod népessége 218,536 lélek, kik
Uj h, hm. Tár. I. hot.
40
sön tul

a'

kivált Kasa,
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szabad koronái, 9 mezvárosban, 171 faluban, 20 népes puszszinte a' legtisztább magyarok közül való, jelesen 202,!h;'.i
tán. B'
magyar mellett lakik 3913 ruthén, 2086 tót, és 9568 zsidó. Vallásukra
nézve a' róm. kath. 53 anyaegyházban 84,513 lelket számlálnak. Fpapjok
az e<m érsek. A' görög-katholikusok 10,583 lélekkel 12 szentegyházat
bírnak, és az eperjesi püspök által igazgattatnak. Az evang. lutheránusok
száma 4628 és 3 anvaegy házaik u. m. Miskolczon, Sajó-Kazán és Arnóton a' tiszáninneni és túli egyházkerülethez tartoznak. A' reformátusok
94 anvagvülekezetben 109,064 lelket számítanák, a' tiszamelléki superintendens által igazgattatva. A' nem-egyesült óhiteknek 1 templomuk
A' borsodi köznép szorgalmát általában
van Miskolczon, számuk: 280.
véve dicsérni nem lehet, st az alsó osztálybeliek közt sok korhely,
erkölcstelen ember is találtatik mint ezt a' számos fenyitper is bven
Mindenféle és számos kézmves lakik Mikolczon, és Diósgyrbizony itja.
ben. A' rakaczasaendiek, szalonnaiak smás szomszéd helységek mindennefaedényt *s eszközt, a' diósgyriek pedig borkulacsot készítenek *s ezeket
meszsze földre elhordják. Végre a' palócz aszszonyok sok vásznat sznek.
Fekete "s olajszin kedénygyár van Szilváson; fejér kedénygyár ApátMiskolczon ; boritékgyár (fournier) Diósgyrön ; szalajgyár
falván
Szendrn Dédesen; keményít- és burnótgyáv Miskolczon: végre nagy
melyly eddigczukorgyára van Szász-Coburg berezegnek Edelényben
ié oiiao-y óbba' magyarországiak közt; évenkint 3000 mázsa ezukrot készit.
Diósgyrben,
Dédesen , Apátfalcán
Papirosmalom van Mihályiban
melyly utolsó különösen jó készitményt szolgáltat. Üveghuta van Yisnyón,
és a' diósgyri határban. Vashámor: Dédesen, Tapolczán , Ózdon, Szilváson, Diór-györben; Szilváson hires öntött vas , Diósgyrött Magyarországon legjobb aczél készíttetik. Borsodot a' természet kimerithetlen
kincsekkel ajándékozván meg, felesleges javaiból másoknak is bven jutkereskedési czikkek gabona bor gyapjú sertés és rongy,
tathat.
melyly utóbbiból évenként mintegy 15,000 mázsa adatik-el. A' kereskemelylynek mind heti, mind országos vásárai
Miskolcz
dés gyülpontja
tartoznak. Egyébiránt az egész kereskedés
közé
a' legnevezetesebbek
zsidók és görögök kezeiben van. Országutai e' megyének a' legjobbak
közé tartoznak Magyarországban. Egész jobbágytelek volt itt 3232. Az
1828-ki országos öszszeirás szerint az adó alatti föld menynyísége
Borsod vármegyének nemessége 35,424 fre
153,754 hold; portája 84.
meo-yen, és így legtöbbre az ország megyéi közt. Urodahnai közül: a'
diósgyrit bírja a' királyi korona; ónodit gr. Krddy; sz-irmabesenyit
gr. Szirma? nemzetség-, cserépváraljáit és edclcnyit Szász-Coburg herczeg; szilvásit ós sajnvámosit gr. Keglevieh nemzetség sz-endröit kevés
kivétellel a' Csáky grófi család. Ezeken kiviil t birtokosok itt a' kegyei
munkácsi püspök,
kassai és szathmári püspök
alapitvány , egri érsek
egri szerviták, egr. papegri káptalan, egri kis prépost, jászéi prépost
nevelház, gr. Almiisv, gr. Andrássy, gr. Gyulay, gr. Károlyi, gr.
Kemény, b. Nyáry, b. Orozy, b. Eötvös, b. PafoSerényi, gr. Yay,
Aszalay, Bay,
osay, b. Szepessy, l>. Yay, Ágoston, Aímásy, Ambrézy
Bárány,
Barkasy,
Barczikay,
Bárdos,
Bakó, Balogh, Bárezy,
Básty, Bernáth, Berzevioiy, Bekényi, Biro, Bory, Bogoh, Bolyki, Honi-.
laknak
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Bük, Boldizsár, Blaskovics, Brezovay Császár, Csemniczky, Csépán,
Czékus, Csorna, Csomós, Czövek, Darvas, Dobozy, Dessewffy Dominkovics, Dry, Fáy, Fodor, Garas, Gencsy, Gombos, Gulácsy, Herke,
Hodossy, Holló, Horváth, Hubay, Illés, Jakabházy, Jakabfalvy, Jankó,
Janoviczky, Kállay, Kandó, Kárász, Kerekes, Kiszel, Kiss, SzathmáriKirály, Komáromy, Kolosy, Kovács, Karácsondy, Klobusiczky, Kornis,
Kubinyi, Kiirty, Lánczy, Lenkey, Lengyel, Liptay, Liszkay, Lónyai,
Lkös Losonczy, Lubik, Madarassy, Máriássy, Makay, Majtényi,
Melczer, Miskolczy, Mocsáry, Moksányi, Molnár, Morvay, Nagy,
Nedeczky, Németh, Okolicsányi, Orosz, Ováry, Paksy, Palóczy, Pápay,
Pap, Papszász, Patay, Paulikovich, Péchy, Plathy, Podhorányi, Pogonyi, Pócs, Puky, Putnoky, Rácz, Radvánszky, Ragályi, Rutkay, Semsey, Somogyi, Sós, Subics, Szabó, Szalay, Szakái, Szepessy, Szentimrey, Szentmiklósy, Szerencsy, Szontagh, Sturman, Thassy, Thuránszky,
Thuza, Tihanyi, Tomka, Török, Trajtler, Vadasy, Vadnay, Vizy,
Visolyi, Zsolnay, Zsebe, Zsóry. A' megye székhelye Miskolcz.
F. E.
Börtönrel'oi'iii. A' büntetés czéljáróli különböz elméletek szerint, a'
mint t. i. testi vagy erkölcsi elrémités, lelki bánkódás valamelyly elkövetett jogtalanság felett, szükségesség, vagy a' bnös javulása ismertetett
el a' büntetés motivumaul, a' fogházak szerkezetéró'li nézet is lényegesen
különböz változásoknak volt alávetve. Mivel pedig a' különféle elméletekre épitett büntetrendszerek több több gáncsolásnak voltak kitéve, a'
státushatalmak egészen odahagyták a' theoriát, 's a' gyakorlatban csak
a' tényleges törvényekre
szoritkoztak inelyly törvényeknek a' boszú
levén alapelve, a' birák megelégedtek azzal, ha a' törvény kegyetlenségét
többé vagy kevésbbé megszoritották, semmit sem gondolva arra, hogy
ez által az önkény- és ellentmondásokba mindinkább belebb estek
uoy
hogy a' történetet egészen az ujabb idkig mindenütt beszenynyezve
látjuk a' kegyetlenül ontott vérrel.
Az els ers ösztön a' börtönreform
iránt a' quákereknél támadt. Howard Londonban, és különböz quáker
,

,

,

—

:

,

;

;

—

társulatok Philadelphiában több lényeges javítások által kezdték meg a'
börtönök reformját. Megmutatták, hogy az állodalom, tömlöczeiben,
valódi büniskolákat tart, hogy a'könynyelmü, ki csekély hibáért fogházba
jut, a' megrögzött gonosztevk befolyása következtében, mint tökéletes
bnös kerül ki a' fogházból. Azért erkölcsi alapokra kivánták a' büntetés
elméletét fektetni. Munkálataik anynyival kevésbé maradtak eredmény
nélkül, mivel ez azon idre esett, midn Beccaria, Kant és mások, az
állodalom fenyít jogát philosophiai vizsgálat alá vették, 'segy általános
philantropiai érzület tette magát jelentékenynyé, melyly inkább könyeket
hullatott, mintsem a' bnöst büntette volna. A' fogházak egyszerre
egésségesebben és a' tisztaságra gonddal építtettek
elkülönítették egymástól nem csak a' nket és férfiakat, hanem az ifjakat és öregeket is,
megrögzött vétkeseket az ujonczoktól a' fegyenczeket a' bnvádi kereset
alattievkti, bizonyos oktatási órák rendeltettek a' rabok számára, a'
fördk használata szokásba hozatott 's különös gondot forditottak a'
vétkesek javulására. E' tekintetben nagy haladásnak lehet mondani , az
úgynevezett javitó-intézeteket. Ezek által az állodalom
dologtalan,
henye, garázda, tolvaj és erkölcstelen emberekbl , az emberiségnek egy
,

;

,

;

,
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hasznavehet osztályát nyeri meg. A' mit ezen intézetek,

a'

bünÖs

kiépülésére nézve tesznek, azt a? riszszaesés ellen, az elbocsátott fegyenr/.ck javára alakult egyesületek viszik véghez. Ezek a' büntetésüket
kiadottaknak munkájáról gondoskodnak, 's elveszik azokról mintegy a'

szégyent,

ket

melyly

pályájukra

régi

viszszarántaná.

liármilyly

sok

ez úton a*, vétkesek megjavítására, mindazáltal magok a' vétkek
történik
csak milyJyevségökbl látszottak veszteni, t.i. kevesiilteka' vad erszakkal
is

bntények, szaporodtak pedig

az olylyanok, melylyeknek
különösen tolvajság
kivántatnak,
fortély
ravaszság
inkább
és
elkövetésére
és esalás. É' szomorú látvány, azon következéssel hatott viszsza az eddigi
büntetrendszerre, hogy az alapelvek megtartásával, ezen lassú javítási
módot itt ott elhagyogatták \s az öszszes fgházjavitási ügynek egész
átalakításáról gondolkoztak. Ez az oka annak, hogy a' két, ügynevezett
uuburni és philadelphiai rendszer ujabban általános figyelmet vont magára.
A' két rendszer megegyezik egymással abban, hogy a' foglyok erkölcsi
elkülönítésének elvét szorosan keresztül viszi. A' philadelphiai rendszer
ralóságos testi elkülönítési alapra van építve 's e' szerint minden fogoly
nappal és éjjel elkülönítetik a' másiktól. Az auburni rendszernél esak éjjel
van a' valóságos testi elkülönítésnek helye nappal pedig azáltal fogan atositatik hogy a' foglyok közös munkájuknál tökéletes hallgatásra kényszeritetnek. A' magán- (philadelphiai) rendszer szerint az egyes czellák
u«y vannak épitve, hogy a' foglyok közt a' legkisebb közlekedés is

elkövetett

,

;

,

,

,

hallgatórendszer (anburni) szerint a' szellemi elkülönítés
büntetések által tartatík fen. A' magánrendszer
hogy az
szerint a' fogházak sajátságos épitésmódja kívántatik meg
isolálás mellett a' foglyoknak elkerülhetlen szemmeltartása is lehetséges
legyen. Ezen ezélt elször az úgynevezett dobosz-épités által (Schacha' tulajdonképi fogház egy küls fallal
telbau) érték el, melylyszerint
vétetett körül, melyly a' tisztek lakszobáit, és a' fedél alá vont térközökben,
folyosókat foglalt magában. Mivel ezen
ezektl a' bels czellácskákig
épitésmódnak azon hátránya volt, hogy a' foglyok a' levegt nem közvetlenül a' légkörbl, hanem csak a' tet alatti térközbl szívták felhagytak
ezen rendszerrel, 's az úgynevezett sugárépitést hozták divatba. E' szerint
melyly a' felügyel tisztek lakszobáit
középen egy centrál-épület van
ebbl sepr vagy legyez tonnán több hoszszu épületfoglalja magában
szárny megy ki, melylyeknek középen, szabad corridorjok van, ugy
hogy a' centrálépületbl az egész sort a' legküls pontig átlehet látni.
Mind két oldalon, á' foglyok czellái szk folyosóval a' felügyelk tartózkodási helye felé néznek. A' bels elrendezés többnyire következ, némi
minden
a' körülmények szerint elforduló nem lényeges különségekkel
feo-yenez neve, sorszámmal a' fogházkönyvbe bejegyeztetik, a' név
elhallgattatik, a' látogatók esak a' sorszámokat tudhatják meg. A' fogoly
saját öltözetet kap, midn a' fogházba bevezetik. Elször szokásban volt
addig munka nélkül hagyni, inig esak maga azért nem folyamodott most
veszedelmes voltát átlátlak, a' honnan a' fogolynak
a' munkátlanság

lehetlenné válik
szoros gyakran

;

,

a'

testi

,

,

—

:

,

;

,

,

:

;

bibliát és más vallásos
mingyárt foglalkozást nyújtanak, e' mellett
könyveket. Mindeniknek kell valami mesterséget ke/doni ha nem ind.
tanítást yesz valamelyly alfelügyeltol egy hozzá ill nmukálun. 11a mai
,

;

:

6®9

Börtönreform.

azonnal kap mérséklett
valamelyly kézi munkával megismerkedett
munkapensumot, mulatság és szórakozás végett. Ha a' kiszabott munkánál
,

többet végez, akkor a' felesleg neki feliratik, 's az intézetbli elbocsáttatásakor kifizettetik. A' szorgalmatos munkások este gyertyát kapnak.
Elelmök bséges, vagy legalább elegend, tiszta és tisztességes. Dohány,
pálinka, bor, elvannak tiltva. A' fogoly maga csapolja vizét, a' czellákba
nyúló csövekbl. A' ruházat egyszer. Mindenben néznek a' tisztaságra.
A' butorozat csak a' legszükségesebbekre szorítkozik. A' mi csodálatos,
borotva sok helyütt a' szoba-szerek közt van. Gond forditatik arra,
hogy a' foglyok szabad légen is mozoghassanak, a' menynyiben a' czellák
eltt sétafolyósok 's kis udvarok vannak
melylvekbe a' foglyok , a' nap
bizonyos órájában kibocsátatnak. A' foglyok ekkor is egyedül vannak,
magas falaktól környezve, a' nélkül, hogy valami öszszeköttetésök volna
kívülrl. Az elkülönítés elve alkalmaztatík az isteni tiszteletnél is, p. o.
a' pap, a' czellaszárnyak közép folyosóján áll, és a' szobácskák ajtaja
csak anynyira nyitatik ki hogy a' benlev az egyházi beszédet hallhassa,
és az intézet
a' nélkül, hogy fogoly társait láthatná. A' hitszónokok
ffelügyelje tartoznak a' foglyokat gyakran meglátogatni , hogy jó
emberek társaságának hiával ne legyenek ; a' felügyelknek kötelességük,
napjában többször minden czellát meglátogatni. A' makacscság- és roszakaratérti büntetések , a' munka elvételében éheztetésben , a' munkabér
elvonásában, a' világosság elrekesztésében 'sat. állanak. A' hallgatórendszernek ugyanezen alapvonásai vannak azon különbséggel hogy az
elkülönités csak éjszakára történik. Nappal a' fegyenczek együttdolgoznak
a' közteremben, 00 —70 együtt, 15
20 egy csapatban, folytonos hallgatásra kényszerítve szigorú felügyelés alatt. E' rendszernél a' sétafolyosók
is közösek,
a' foglyok sétaközben is szó nélkül maradnak.
A' büntetések
,

,

,

,

,

,

—

kemények
vannak azonban fogházak melylyekben
bánásmód szelidebb, 's a' tapasztalás azt mutatja, hogy ez czélszerübb

közönségesen

,

;

Több auburni

fogházban,

a'

munka

ideje

vallásos

alatt,

és

a'
is.

oktató

felolvasások tartatnak.

Mind

két börtönrendszer az úgynevezett javító intézetek tovább
alapeszmére nézve egymástól nem különböznek. Szembetnbb
azonban e' rendszereknél
a'
miveltség- és emberiségrei különösebb
tekintet. Melylyik rendszer bir a' másik felett elnynyel ez ideig elhatározva nincs. Sokan e' kérdést egyértelmnek tartják annak elhatározásával
,,a' bnös javulására nézve, melylyik rendszernek van nagyobb és biztosabb hatása ?" A' tapasztalás különösen egyik rendszer mellett sem szól e'
tekintetben
st egy ilylyen alaponi eredmény a' megfejtésre nézve
egyoldalú is volna, mivel maga a' javulás negatív dolog és ha bebizonyítható volna is, hogy p. o. a' magányrendszernél a' bnös javulása
biztosabb még akkor is azon kérdést lehetne felállítani melylyik rendszer
hat inkább viszsza az ember bensségére
és társalmi tulajdonságaira
nézve és melylyik rendszer menti meg a' bnösnek a* társaságra nézve
megkívántató úgynevezett utilisálható tehetségeit? Vagy más szóval,
a' javulás mellett melylyik rendszer menti meg a' bnösnek cselekv
jellemét, vagy melylyik fejti azt ki ? A' magány mindenesetre szükséges
arra nézve hogy a' bnös magába szálljon tisztuljon de gyakorlatba nem
fejtése,

a'

's

,

,

,

,

:

;

,

:
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melylyeket csak emberekkel együtt
által azon tehetségeinek ,
használhat, nem tompulnak-é el ebbeli érzékei ? Es e' magábaszálláson
hogy a' jóság valóban er lehessen
a' léleknek még bizonyos
kivül
felemelkedése is kívántatik , mihez a' bnös, magányában kevésbé szokhatik st e' magánylétel bizonyos titkolódzás , álszégyenhez szoktatja t,
vagy csak igen ritkán
marad
tehát a' jót megnemesitnie soha nem
hatalmában. Ezen er nélkül pedig javulása a' legtöbb esetben gyengeség
marad , 's épen ezért a' bnöst viszszaeséstl lehet félteni. A' két rendszer
megitélhetésére nézve , talán biztosabb azon nézpontból indulni ki,
hogy a' hallgató-rendszernél inkább erkölcsi hatás által munkálnak a'
legalább az elkülönités
bnös javulására, mig ez a' magánrendszernél
anyagi eszközök által történik. Azon tétel volna e' szerint
tekintetében
elhatározandó, váljon a' szellem felébresztésére erkölcsi vagy anyagi
eszközökkel kelljen-é hatni, és a' biztosságra nézve melylyik mód ajánlhatóbb ? Tagadni nem lehet, hogy az embernek eltompult lelki erejét igen
gyakran csak ers testi kényszer hozza mozgásba, mig az erkölcsi hatás
maga már fogékonyabb lélekállapotot feltételez ; és hogy nem ritkán a'
szelidség rontott, hol a' szigor javitott volna. A' tapasztalás azt mutatja,
hogy még ezen lélektani kísérletek sem elegendk a' két rendszer közül
valamelylyik elnyének bebizonyítására. A' honnan például több franczia
börtönnél a' két rendszer egyesítve van. Es pedig e' lélektani kísérletek
anynyival kevésbé elegendk, mivel igen sokan vannak , kik magát az
alapot, t. i. a' javulás lehetségét kétségbe vonják. így p. o. Elam Lynds,
kinek gazdag tapasztalása volt a' fogházi ügyekben, agyrémnek állította
a' bnös megjavulását. Mindaddig, míg az emberiség sorsa , ugy szólván
's az ember szellemének erejérli bölcsészeta' végzet kezeiben hagyatik
mig az emberek vérét a' lélek fensbb
tani nézetek át nem tisztulnak
addig a' bnös javulásábani kétkedés
erejérli hit egészen át nem hatja
is határozatlanságoral hat viszsza esvik vag-v másik rendszer felli helyes
ítélet alaposságára nézve. Egy Lynds-iele meghatározás származhatik a'
tökélyesülés feletti elcsüggedésbl. Es általában nincs az embernek módja
az erkölcsi javulás eseteirl biztos számítással szólani. Ki akarná például
vétele

—

—

,

—

—

—

—

,

,

:

a' léleknek gyöngédebb érzéseit, az ártatlanságot, szelídséget, lelkiismeretességet, érzékenységet 'sat. számokba foglalni ? Tehát a' felállított
tétel alapján sem olyly bizonyos a' két rendszer különbségeit megmérni.
Azon irók számáról itélve, kik a' börtön- és büntetések körül jogtudományi tekintetbl forgolódtak és a' hallgató- és magánrendszerrl is
ítéletet hoztak a' magánrendszernek kellene az elsséget adni a' hallgató
,

ugy látszik, hogy e' kérdés még egészen a'
legvégs bizonyság ilylv állodalmi intézetekre nézve
mindig a' gyakorlat, vagy az élet. A' tudomány eszméinek és elveinek ai
hogy valamelyly politikai in s ti tuti helyességérl
életbe kell átmenni
Ítélhessünk. E' sorok irója
a' menynyiben nézeteit dióhéjban eladni
van kényszerítve
azon véleményben van, hogy a' hallgató rendsaw a<
javítás erkölcsi kivánatainak inkább megfelel* Magányban, egy semm

rendszer

felett.

E'

tudományé, pedig

szerint

a'

,

—

—

miveldéssel nem bíró lélek,
czél,

hogy

bnösre

bnös

viszs/.ahull

,

eltompul, pedig épen

a'

volna

a'

elkövetett tettének erkölcsi öntudatára jusson. CHylyan
nézve pedig ki eltt az élet él a' társaság uralkodó essméj BfJB
a'

,

631

Börtönreform.

ismeretlenek, a' magány, kedvezés, mivel a' teljes elkülönzés, személyére
ers érv (argumentum) marad hogy jövendben is ne másképen
cselekedjék, mint múltjában cselekedett. A' magányban az álszeméremnek
van kedvezve, hogy t.i. a' bnösök az életben egymásra rá ne ismerjenek.
És igy a' javulás külokoktól nem a' lélek bens erejétl feltételeztetik
pedig ezen bens ersödés nélkül a' javulásnak nem sok állandóságot lehet
igérni. A' magány viszszavonulttá, bizalmatlanná, gyanakodó vá teszi a'
lelket, és hol az embernek bens tulajdonait ilylyen zárkózottság mintegy
vámsorompóival kell védeni ott nem lehet szabad független erkölcsi
életre számitani. 'S a' léleknek ezen szabadsága nélkül nincsen erkölcsi
javulás. Magányban a' bnös a' társalmiságtól szokik el. Az ilylyen , ha
javult állapotban fogott is kikerülni , régi életének emlékezete viszszaaz emberekhezi közeledéstl, soha ez öntudatos emlékezet miatt
tartja

nézve

,

,

;

:

t

olyly bátorsággal

nem

fog bírni

,

melyly

müveit szabad

a'

és

önakaratu

ember életének feltétele. A' magány az önállásrai fejldésnek ellentétele.
Igaz, hogy ezen társalmiság, a' hallgató rendszernél is csak az együttlétben határoztatik és a' beszédbcli közlekedés által nem segitetik el.
olylyanok közt kik gazok vagy roszak eszrne-cscrét sikerrel nem is
lehetne megengedni. Az együttlétet nem is mint különös érvet emiitjük,
,

De

,

,

csak anynyi fontosságot helyezünk benne a' menynyi megkívántatik
az emberben arra nézve , hogy lelkibátorság- , 's valódi szeméremhez a'
bntl 's felemelkedéshez szokjék azok szemei élt; kikkel együtt
vétkezett. A' magányrendszernél kikerült fegyencz , ha történetesen
valamelylyik társa nyomára jött , hogy együtt voltak bebörtönözve,

's

,

,

meg fogna lépetni ennek szemtelen hozzátolakodása által , a' mi ugyan a'
de ez utósó esetben a' megjahallgató rendszer mellett is megeshetik
vultnak lelki ereje azt nyeri a' nyilvánosság által, mit amott a' titoktartás
által veszt. A' hallgatórendszer mellett a' szabadság, nyíltság, önérzet és
felemelkedés fogalmai szólnák, 's ugy szólván, a' léleknek itt tágabb
erkölcsi kör engedtetik. Maga a' hallgatás ersebb tusát kelt a' lélekben,

—

ha ez
is a' javulásra. író nem tartaná feleslegesnek
köre megengedné mindazon okokat lélektani tekinmelylyek a' nyilvános és titkos szavazás mellett
tetben itt felhordani
vagy ellen politikai tekintetben szóknak mivel e' kérdésnél ezen oldalról
nézve, épen azon lélektani alapokra lehet támaszkodni. Es, a' mi ugyan
merész paradoxnak látszik ha ismerettel birnánk mindazon irók házi
tapasztalni nálok
életérl, kik a' magányrendszert pártolják, fognók
tehát

ersebb okot

,

szk

Encyclopaedia

,

,

;

,

mindazon gyengeségeket, mik egy zárkózott lélek tulajdonai.
A' magányrendszer barátai elsséget tulajdonítanak rendszeröknek,
mivel -rr- úgymond
a' magányrendszer önrendszabályai által tartatik

—

hallgatórendszer complicált mködéseinek hatása pedig egészen a'
börtönigazgató személyzettl függ.
De miért legyen épen a' magányrendszer fogházak igazgató- és felügyeliben több kötelességérzet,
mint a' hallgató rendszerében ?
A' magányrendszer szerinti felügyelet
könynyebbnek egyszerbbnek mondatik , de nincsenek-é az anyagi
elkülönítéssel még nagyobb nehézségek öszszekötve ? a' hallgató rendszernél igaz közvetlenül történhetnek közlekedések a' foglyok közt. Néni
fog e' ezen közlekedés közvetve a' magányrendszernél eljöhetni ? Es
fen

,

a'

—

—

,

,
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pedig amaz inkáid) a' felügyelk szeme eltt történik, tehát nyomban
követheti a' büntetés, mig a' magányrendszernél nem egykönynyen lehet,
lia történik is, nyomába jönni.
A' nagyobb vétkek mindig a' titkot
keresik, és azok kisebb kihágások, miket az ember felvigyázó szemek
eltt követ el, mivel ezeket nyugodtan folytatni nem lehet. A' fogoly a'
niagányrendszernél szabadon társaloghat a' ezellát naponta meglátogató
kulesár
vagy felügyelvel, azt magának megnyerheti, megvesztegetheti.
Ezenkívül a' tapasztalás azt mutatja, hogy a' magányrendszernél
a' gonosztettek száma a' népességnél nagyobb aranyban
igy például
Philadelphiában
hol a' magányrendszer van divatban
az utósó 32
év alatt ugy áll a' népesség növekedésének száma, a' kisebb gonosztevkéhez, mint
a' 7-hez ; mig New-Yorkban az utósó 40 év alatt a
hallgatórendszer mellett a' gonosztetteknek száma a' lelkek számánál
kisebb arányban ntt. — Bent ham a" büntetés hatását különösen a' példásságban helyezteti, és véleménye szerint, ez anynyival ezélszerübb, ha a'
lehetségig szelid eszközök által
lehet legnagyobb
a' büntetésnek
példásság szereztetik. A' magányrendszeri büntetés lényege szerint
legkevésbé példás azokra nézve, kikre a' büntetés által hatni akarunk,
mivel a' magány eltakarja a' szenvedéseket
és e' mellett azt sem lehet
állítani hogy a' magánynak sok kínzó oldalai ne volnának. Ha pedig ez
a' rendszer enyhitetik, mint azt annak némelyly pártolói is kivánják
akkor semmivé lesznek mind azon érvek melylyek a' magányrendszer
elnyei mellett felhordatnak.
Lehetne a' magányrendszer ellen egészségi
tekintetben különösen beszélni. Az idegrendszer 's a' test egyéb szerveinek
gyengülésével van a' magánybaní fogság öszszekötve
a' betegségek a'
fegyenczeknél különösen elfajulnak. Az önfertzés leginkább uralkodó
azon nyavalyák közt, mik a' magányrendszeri czellákat meglátogatják.
A' mi a' javulást illeti, azt lehet mondani, hogy a' magányrendszernél a'
fegyenczek
kik huzamos ideig tartatnak fogva
anynyira elgyengülnek
leikökben hogy a' börtönbl kikerülvén nem anynyira a' roszrai hajlani,
mint ezen gyengeség miatt ártalmatlanok. A' hallgató rendszernél egy
ilylyen lelki elgyengülésnek nagy részben eleje van véve a' nappali

—

—

n

—

2%

—

;

1

:

,

,

,

:

,

—

;

—

—

,

,

együttlét által. Azt állítják a' magányrendszer baráti, hogy minden
gonosztev anynyival többet szenved a' magányban, menynyivel súlyosabban vétkezett. Ezen állitás igazságára bekellene bizonyítani
hogy
minden ember lelkiismeretében maga iránt igazságos. E' tétel bebizonyítására pedig a' vallás gyenge okainál alig foghatnánk más érveket felhor,

dani. A' tekintély nem bizonyít. Azért a' büntetés arányát a' bnhöz épen
olyly kevéssé lehet eltalálni mind a' két rendszer szerint, mint a' bün
fokozatát esupán a' lelkiismeretbl meghatározni. Az ember esak jobb
érzelmei által emelkedhetik fel 's a' kibl minden melegség kihalt, arra
,

sem

magányrendszeri

teljes elkülönítés, Bem a' hallgatórendszer erkölosi
hogy magába s/.állhasson. Az
fog anynyira hatni
embernek esak abból adatott teremteni a' mi van, nem Létezbl nem
teremthet. Tahin másra a' világ is inkább termett mint teremtetett*
Azonban az auburni rendszer erkölcsi elkülönitésónél a' hallgatás nem
czél esak eszköz, azért az együtt dolgozó rabok közt a' közlekedésnek
lehetsége a' rendszer ellen nem bizonyít.
rabok oktatásai illetié:;
a'

elkülönítése

nem

,

—

,

—X
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hallgatórendszer a' javulásra nézve kedvezbb, mivel azt nem lehet
hogy kevés egyházszolgák a' magányrendszernél minden czellában
külön külön elegend idt fordíthatnának a' rab nevelésére kivált a' hol
a' foglyok száma sok. A' mit a' pap a' magányrendszernél csak megosztott
ervel eszközölhet, azt a' hallgató rendszernél, idt nyervén mindig tíj
és öszszepontositott ervel eszközölheti. Tehát a' hallgatórendszer mellett
a' gyakorlat bizonyit , mig a' magányrendszer mellett
e' tekintetben
csak az elmélet. Pedig a' valóság végs próbája a' dolognak. A' mivel nem
hogy az eredmény egyedüli mértéke volna a'
azt akarom mondani

is, a'

feltenni

,

,

,

,

de hogy azon eszmék melylyek valósággá
legkésbb jövend sem kezeskedik, csakugyan téveszmék. Ezenkivül a' magány inkább hat az ember képzeld tehetségére
az ember önzése
mint gondolkozó erejére azért magában az életben
miatt ebben a' nagy magányrendszerü fogházban — igen sok tiszta lelk
erényes ábrándozót találunk, kiket ha a' képzeldésbl a' valóság mintegy

küzdésnek mert ez hiányos elv
,

még

lehetésérl

,

,

a'

—

,

nem

mivel azon kép, melylyért
birnak állani saját erejökön
csak ugy volt szivökön mint egy leszakitott virág,
de nem volt egész gyökerével szivökben. Az emberiség legnagyobb
gondolkodói, tehát a' kik legtöbbet használtak az emberiségnek, társasági
tehát a' kik legtöbbet rontottak az
életet éltek, mig az ábrándozok,
vallásos mystieismus ködnymbusába burkolóztak zárkózott
emberiségen
magányokban, mint a' teken béka teknjében és mégis akartak Achillessel
Beaumont és Toqueville 's ismét b. Eötvös bizonyítása
versenyt futni.
szerint, mindazon rabok, kikre a' magányrendszer Philadelphiában alkalmaztatott, érzelg beteges állapotban találtattak, 's közülök mindenik a'
legkisebb alkalommal könyökre fakadt. A' könyek csalják meg leghamarább az embert, azt a' ki könyez, és azt, a' ki könyezni lát. A' magányrendszer a' rab képzeld tehetségére hat inkább 's ha valaki azt hiszi,
hogy egy vallásos ábrándozó ers a' jóban, felette csalatkozik. A' magányrendszernél kikerült
úgynevezett megjavult rabok legfelebb vallásos
ábrándozással birnak.
A' valódi erény, független minden lények és
hogy a' hallgatórendszernél a'
minden tekintetektl. Nem mondom
megjavultak ilylyen erénynyel kerülnek ki, de csak anynyit állítok, hogy
Nem
a' hallgatórendszer inkább hat a' rab gondolkozó tehetségére.
akarván czikkembl vivsorompót csinálni, azzal rekesztem be öszszehasonlitásomat hogy lélektani tekintetben, minden nemesebb elvek a'
hallgató (auburni) rendszer mellett szólanak, és hogy minden gyakorlat
hiányos és ideiglenes melyly nem ilylyen elveken épül. Nem is szólva a'
megrülési esetekrl, melylyek a' magányrendszernél gyakoriak, csak azt
kiszorít,

,

lelkesülni látszottak

,

—

—

s

,

—

—
—

,

,

,

kell

,

még mondanunk, hogy

büntetéseknek Bentham

a'

által

felállított

népszerség 'sat.
haszonrafordithatóság
inkább alkalmazhatók a' hallgató mint a' magányrendszerre, 'sat.
Az amerikai fogházrendszerekkel Európában leginkább Anglia és
Helvetia foglalkoztak. Angliában elször lord John Hssel szólalt fel a'
börtönreform ügyében követte
Angliának jelenleg
sir Róbert Peel.
mintafogházai vannak London
Belfast
mind a'
Perth és Bath-ban
philadelphiai rendszerszerint, némi javitássalés beír endezési különbséggel
tulajdonai

:

az

egyszerség

,

,

,

,

az építésre nézve.

Legkitnbb

—

t

,

,

a'

pentonvillei mintafogház

,

Londonban,

"34
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Börtönreform.
Tóth L.

Uti

Tárcza,

V. kötet). Helvetiának fogházai, különösen

Genfben
az auburni rendszer szerint épitvék
némi módosítással.
Franciaországban kezdetben az auburni rendszert fogadták el. Aztán ezt
a' philadelphiaival cserélték ki.
Az eredményt kedveznek állítják.
Ugyanezen véleményben vannak a' pennsylvaniai rendszer fogházról,
melylyet Warsauban gr. S kar berk alapított. Dánia mind a' két rendszernek
hódol. Svétzia és Norvégiában a' király egy röpiratában a' magány,

,

rendszer mellett nyilatkozott. Olaszországban a' pennsylvaniai rendszernek
van elssége. A' tudósok congressusa Paduában 2b' szavazattal 4 ellenében
ezen rendszer mellett nyilatkozott 1846-ban. Main melletti Frankfurtban
a' börtönreform barátjai gylést tartottak,
hol Európa minden állodalmaiból még Ejszakamerikából is jelentek meg látogatók
Dwight
Bostonból
Lurasro Olaszhonból
Grochoroio Oroszországból Russel
Angliából Ducpétiaiix Belgiumból
Dém Text és Suringar Hollandból,
Moineihen Norvegából
gr.
Sparre Svécziából
Ferriére Genfbl
:

,

,

,

;

;

,

,

;

Mittermaier, Welker, b. Closen 'sat. Németországból. A' gylés egyakarattal
abban állapodott meg hogy az egyedüliség mint szabály az elitéltekre
nézve is megmaradjon, mindazáltal ugy, hogy naponkint részesülhessenek
a szabad lég, 's erkölcsi vallási és értelmi oktatás élvezetében az igazgató
:

,

,

mindennapos látogatásában isteni tiszteletben és a' fogházjavitó társulat
és a' felügyel választmány tagjainak látogatásában. A' huzamosabb
fogságra Ítéltekre nézve is az egyedüliség szabályában állapodtak meg,
fokozatos könynyitésével a' magánynak, a' menynyire ez az elkülönítés
elvével megegyeztethet.
Szászország 1832/ óta auburni rendszert
követ.
A' berlini mintafogház a' pennsylvaniai rendszer szerint vau
építve. Angliában a' legújabb idkben azt kezdik szokásba venni hogy
a foglyok 12
18 hónapig egyedüliségben tartatnak, és aztán vagy a'
gyarmatokba deportáltatnak, vagy más börtönosztálvokban a' közmun,

—

—

,

—

kákra használtatnak.
Hazánkat elször Bülöni Farkas derék hazánkfia, kit mindenek fájdalmára korán elvesztettünk, ismertette meg az amerikai börtönrendszerekkel „Utazás Éjszak Amerikában'' czimü jeles munkája által. Alig van
politikai életünkben kérdés, melyly nagyobb rokonszenvvel fogadtatott
volna közpályán haladó férfiaink által mint a' börtön-reform. A' megyék
,

,

—

mintegy elkészítésül pálya-jutalmat tzött ki „a' halúl-büntrtcsröl''.
Alig volt külföldön utazó hazánkfia (Szemere, Pulszkv, Tóth L., Irinyi).
ki az amerikai

börtönrendszereket útleírásában ne igyekezett volna a'
a közönséggel megismertetni.
A börtönreformot illet számtalan munka közül ajánlhatóbbak „A
börtön- és javító-intézetek évkönyvei" (Jahrbüoher der Gefangnisskunde
und Besserungi anstalten) kiadják Julit/s, Nöliner, Varrentrapp, (Frankfurt a. M.) Rütelhueber ,, büntet és javítóintézetek korunk szükségeinél"
(dii: Straf- und Besserungaanstalten oaoh den Bedürfnissen unserer Zeit.
Maint/. 1*12.)
,J'rbrr die Bwtenmgtgefángnisse in Nor4-Am*rika
inni Englatul. r. Louis Tellkampf. Berlin IMI.
Oskar. Kronpriuz von
:

—

—
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Schweden über Strafe und Strafanstalten németül Treskow és Júliustól
(Lipcse 1841.) Petelti di Roretto, della condizione attuale dei carceri
e dei mezzi di migHorarla.
(Turin 1840.) Torrigiani Carlo Marchese
„tre dissertazioni lette all' academia economico agraria dei Georgofili di
Firenze sul dirilto di punire, applicato come mezzo di ripressione e di
correzzione (Firenze 1841). Temme : die preussischen Strafanstalten.
Berlin 1841. Nálunk
„Fogházjavitás" irták b. Eötvös József és
Lukács Móricz (Pest. Heckenastnál 1842.) 's Ballá Károly hasontárgyú
:

,

:

munkája.
's

—

Sz.

Bosnia és ujabb története. Bosnyákország Herczegovinával,
mások szerint 1060 Q mfdnyi területén 1848-ki hadügyministeri

ezeirás szerint 1,400,000 lakost számit. A' lakosok eredetökre nézve

850,
öszsláv

bosnyákok, horvátok, morlakok montenegróiak, törökök, szerbek, görögök, zsidók, czigányok, magyarok, örmények, olaszok, németek, illyrek,
dalmaták. A' bosnyákok kik a' népességnek alig V^-t teszik (mintegy
370,000) részint az izlámot, részin' a' görög és római cath. hitet követik. Vadak 's nyersek szokásaikra nézve, daczosak, víszszataszitók az idegenek irányában különben harczosak, és merészek; igazság- és békeszeretk házi és szomszédi viszonyaikban, e' mellett szorgalmasok, egyszerek, mindenekfelett ügyes lovasok. Legíélebb karavánkereskedést znek,
szenvedélyes vadászok és halászok. A' nk mint a' férfiúk ers szabályos
testalkatúak, magas és kellemes növésüek. Itt a'
nem élnek olyly
viszszavonulva mint egyéb török tartományokban nyilvános helyeken
azonban csak fátyolosan jelennek meg. A' bosnyákok után a' horvátok
vannak legnagyobb számmal, kik közt kevés a' moslem (muhamedánus).
A' morlakok (mintegy 150 ezerén) nagyobb részint Herczegowinában
laknak, udvariasak sok kereskedi ügyességgel birnak
tüzes ellenei
az ozmánoknak. Mind keresztyének, részint a' görög részint a' római
egyházhoz tartozók. E' három faj után számra nézve az ozmánok jnek.
A' tartomány fvárosa Bosna-Serai vagy Sarajewo Migliazza viznek a'
Bosna folyamába ömlésénél 70 ezernyi nagyobb részint moslem lakossággal. Számos szövet- és érczgyára által egyik legfontosabb városa az
ozmán birodalomnak. Itt laknak a' tartomány örökség szerinti nemzeti
fnökei míg a' tulajdonképi kormányzó, a' három lófárkas basa, Trawnikban székel, melyly Bosna-Serair\k\ sokkal kisebb alig 10 ezer lakosos
város, várral megersítve. Több nevezetes vára van a' tartománynak,
(Zwornik Banjaluka, török Gradiska) még azon idbl, midn az egész
Bosnia Magyarországhoz tartozott. A' század elején, midn a' szerbek
függetlenscgökért fegyverre keltek a' bosnyákok sem maradtak minden
izgás nélkül. Azonban a' bosnyákoknak a' török felsségtli idegensége,
's régi függetlenségök emlékezete, meg egy kis orosz emissarius avatkozás 1832-ben kitörésre hozták a' dolgot. Oroszország
mindig a' porta
legfbb hivatalnokait igyekezett zsoldjába keriteni, 's a' megvesztegetésnek ezen neme rendszeresen folytattatott. Oroszország politikája mindig
az volt
ellenségét barátjára tenni, hogy aztán barátját is ellenségének
tekinthesse. 1832-ben is a' helytartók és a' katonaság támadtak fel. Ekkor
azonban a' lázadást Reschid-b&sa, nagy vezér elnyomta.
A' legújabb idkben a' tartomány, újból zavaroknak lett színhelye. 'S
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tényezkön kívül, az utósó két év eseményei, 's
stádiumba lépése sem látszanak a' bosnyákok eltt
ismeretlenek lenni. Daczára ennek a' bosnyák felkelést szabadságharcznak nevezni nem lehet, jóllehet az ma terjedtebb és komolyabb minden
eddigi felkeléseinél. Egy guerillaesatározás az, melyly a' hegyekbe vonja
magát, hogy megpihenjen, és megújuljon. Legtöbbnyire e lázzadásokra
az ,,adó" kivetése nyújtott alkalmat; ma ez okhoz a' török kormány ujonezozási készületei járultak. Már a' múlt évben lehetett a' lázzadás
eljeleire ráismerni; ez évben pedig, a' minta' porta, :iz orosz, osztrák
és török differentiák miatt a' magyar és lengyel menekültek kérdésében
ersen látott a' fegyverkezéshez, az osztrák birodalom déli vonalaitól
egészen Bánjalukaig kitörfélben volt a' lázadás. A' krajnai törökök a'

ma

az eddigi lázzadási

délkeleti

Európa

uj

,

mködésk

vezéri (esászári) rendeleteket ellenszegüléssel fogadták. Els
volt Biháes elé vonulni, elzni a' basát 's a' várnak urává lenni. A' felkelk vezetje Ale Kedie. A' felkelk Casinból szándékoztak, Biháez ellen
menni, elindulások eltt azonban a' vezér követe megérkezvén, a' felke-

lk következ

feltételeket kötöttek ki a' szétoszlásra nézve: 1) az uj adó
megszüntetését 2) A' tized 's az uj poresz elengedését. A' feltételek
megadása esetében engedelmességet ígértek a' vezérnek. Ez alatt a' biháczi basa nagy lszerekkel, 's élelemmel látta el a' várat. A helyrséget
megnövelte. A' török kormány 6000 ujonezot kivánt Bosniából, ekkor
még cordonhuzásról is beszéltek az osztrák és török határok közt. Az
ujonezozási készületeket a' felkelk megelzték, anynyival is inkább,
mivel Tahir basának felelete az ismeretes feltételekre meg nem érkezett.
A' kedélyek még lángolásban voltak, 's a' szétoszlásnál egymásnak
fogadott esküjüket beváltották. Biháez a' felkelk által csak ugyan bevétetett; a' 400 arnautából álló rségnek szabad elvonulás Ion engedve. A'
felkelk
ágyú töltvény, élelemszerek 's több zsákmánynak jutottak
birtokába. Innen Bunjaluka felé mentek, hová azok is érkezendk valának, íák TodororówÁ indultak el. A' biháczi vár a' basa távollétében
helyettesére Ha&zszanbégre volt bizva, ki a' biháczi kádiával és a' kormány több hü embereivel szerencsésen megmenekült. A' biháczi vár
bevétele után mint egy 2000 felkel a' szabad ég alatt, népgyülésbe jött
öszsze. Ezen népgylés nyilatkozatot intézett a' trawniki helytartóhoz,
a' padisah kormánya ellen nem lázzadmelylyben kijelentették, hogy
tak fel; hogy mindenbe bele egyeznek, mit a' nagy iw rendel; azonban
Bosnia helytartóitól t. i. a vezértl a' pasáktól 'a musleminektl önkényes
rendszabályokat és elnyomásokat nem trnek, egyszersmind tiltakoznak
az arnauta rség viazszafogadása ellen. A' helytartót a' es. formánok
közlésére felkérték. Ezen nyilatkozvanynak azonban nem nagy sikere
lehetett, mivel a' télkelk Ale Kedic vezérlete alatt a' buzimi muteselimet
felszólították a' vár átadására, ki erre semmit nem hajtván, limdn várét
april 1-én 1*50. elfoglalták. A' felkelk mozdulatairól ezek a' legtito.-o
?
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1.

Honiker (Károly Vilmos) udvari tanácsnok,
tanára az errangeni

egyetemben,

a'
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történet es literatur.i

hirea archaolog

Károly Annust
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sz. Bautzenbeu 1790-ben, Lipcsében tanult,
1812-ben házi nevel, l<817-ben akad. privát docens Lipcsében, 1819ben rendkivüli tanár ugyanott; 1821-ben Erlangenben rendes tanár 's
egyetemi másod könyvtárnok lett. Kizárólag históriai tanulmányokkal
foglalkozván, a' történetet sima stílben, 's csak tanítványai 's az úgynevezett müveit osztályok számára irja. Nevezetesebb munkái: „Biographie Heinrichs des Lówen" (Hannover, 1819.); „Diedeutsche Geschichte
für Gymnasien und Schulen"- (Erlangen. 5 kiad. 1833.); „Allgemeine Geschichte für Schulen und Haus" (7 kiad. Erlangen 1842.); „Geschichte
Bayerns nach seinen altén mid neuen Bestandtheilen." (2 kiad. Eri.
1837.); „Geschichtedes Kurstates und Königreichs Sachsen" (2 köt.
Hamb. 1830.) „Geschichte des deutschen Lnndes und Volkes" (2 köt.
36. 3 kiad. 1845.). Legújabb munkája: „Die
Stuttgart 1835
Weltgeschichte in Biographten" (8 köt. Berlin 1839
44) igénytelen olvasó
könyv, melylvben nagy számú biographia van öszszeállitva, hogy azok
által az emberiség kifejldésének világtörténeti menete felvilágositas-

több tudós társaság tagja

,

,

—

—

— B.

sék.

Boulay de

la

Meurthe , a' franczia köztársaság

alelnöke, megválaszta-

417 szóval Baraguay d' Hilliers csonka karú régi
katona, 's Vivien ellenében, kinek 277 szavazata vo't. Letévén a' hitet,
rövid beszédében megismeré, hogy sajnálja megválasztatását olyly érdemes jelölttársak mellzésével, 's hogy tudja, mikint e' kitüntetést csak
Napóleon Lajos barátságának köszöni. Es igazat mondott. Mert Európa
's maga Francziaország is csodálkozva kérdezé
ki ezen Boulay ?
Egykor
követ, 's az 11-ik legio ezredese, de politikai semmi; egyébiránt becsületott 1849. jan. 20-ikán

,

:

—

tes jó ember, ki a' puskaport nem találta fel. E' tekintetben méltó vetélytársa volt Baraguay, az öreg harczos. Mindkett Napóleon Lajos jelöltje
volt ki úgy látszik ilylyenek által Francziország mulattatásáról akar
,

,

—

gondoskodni,
vagy, komolyan szólva, magánál külömb embert nem akar
alelnöknek. A' szegény respublica pedig ilyly választásokat tesz; úgy.
h.
látszik: a' lélek ers, de a' hús gyarló.
Bourbon Károly Lajos Mária , Montemolin gróf, d. Carlos öregebb
Francziaországbóli elszökése új polgárháborúval fenyegette
fia, kinek
Spanyolországot, (1. Spanyolország, D. Carlos) született Madridban 1818
január 31-ikén, tehát most 32 éves. Osztozván családja sorsában 's bujdosásaiban 's különféle helyeken lakván, 1838-ban sikerült neki, franczia
legitimisták segélyével, a' franczia rendrséget kijátszani 's Don Carloshoz jutni a' harcztérre, hol azonban a' carlosista vezérek mködéseit csak
gátolá, mert ezeknek folytonos tekintettel kellé lenni a' kir. család rzésére. Egy évvel azután, a' vergarai egyesség folytán, Francziaországba
menvén, Bourgesban lakott. Innét ujabb idben ismét megszökött.
Ott
laktában sokat járt a' könyvtárba, 's társalgott tudósokkal, és valóban sok
ismerettel is bir 's németül, angolul, francziául 's olaszul trheten beférfiakkal szemközt gyanakodó 's tartózirányában udvarias
szél.
kodó szenvedélyes ingerlékeny kitn lovas. Külseje csinos vonásai
szabályosak, homloka szabad, de szemei kifejezése sötét, 's öszszeszoritott
h.
szája zárkózott jellemre mutat.
Bourmont (Lajos Aug. Victor deGrhaisne, gróf) szül. 1773-ban Bofir-
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Anjouban, 's kován a' fr. testrségbe lépett, melylynek
1789-ben kivándorlóit. Ezután Condé hg. seregében,
majd a' Vendeébon szolgált 's Angliában járt, az angol ministerium gyámolitását sürgetni. Itt ismerkedett meg Holyroodban Artois herczeggel,
ki neki sz. Lajos rendét adá. Hoche generál legyzvén Vendeét, Bourmont
másodszor is Angliába ment; késbben, 1789-ben Maine provineiában
vezetett egy csapat chouant, kikkel többször gyzött; oct. ltí-ikán Mons
várost bevette 's az ottani jeles történeti oklevélgyjteményt (1480-tól,
kötetben) felégette.
Késbben meghódolt a' respublicának 's Parisban telepedvén le, megházasodott. Mint ügyes udvaroncz, behizelegte ugyan
magát az els eonsulnál, de Fouché minister nem hitt neki, 's 1803-ban
csakugyan bezáratott a' Tempelbe, késbben pedig a' dijoni és besanconi
várakba fogságából két év mulya sikerit neki megszökni, 's ezután
Junot elfoglalván Lissabont,
esaládával együtt Portugallba ment.
Bourmont engedelmet nyert hazájába viszszatérni, 's nem sokára anynyira
megnyerte Napóleon bizalmát, hogy ez
a' nápolyi seregnél tábornokká
tévé, 1813 's 14-ben jól verekedett, fleg Nogentnál, 's osztály-tábornokká lett; de 1814 mart. 30-ika után az elsk közt volt, kik a' királynak
inout kastélyban
volt,

tiszte

,

midn

—

O

;

—
t

t

azonnal a' becsület-rend tisztévé (!) nevezé, 's a' 6-ik
hódoltak. Ez
katonaosztály parancsnoka volt Besanconban, midn Napóleon Elbából
viszszajött. A' királytól parancsot vett, hogy Ney marschallal egyesüljön,
kinek elpártolását látván, errl jelentést tenni Parisba sietett. A' király
Napóleon
azonban elutazott, a' nélkül, hogy utasítást adott volna neki.
újra alkalmazá a' jó katonát, fleg Ney közbenjárására
Gerard generál
seregénél, de ez június 14 ikén több tiszttel együtt htlenül elhagyta
parancsnoki helyét 's külföldre ment. E' becstelenséget, mit neki Francziaország soha el nem felejtett, azzal tetézé, hogy a' második restauratio
alatt
Ney marschallnak pere 's elitéltetése alkalmával, szenvedélyesen
mködött ennek kárára. A' hálás Bourboncsalád kegyeivel tetézé. A' kir.
gárda egyik osztályának parancsnoka lett. Mint katona, kitüntette magát
a' spanyol háborúban 1823-ban, "s megverte a' spanyolokat St. Lucasnál,
mire madridi fparancsnokká neveztetett
de eljárása nem egyezvén a'

—

,

,

,

csakhamar viszszahivatott. Mint a' pairkamra
tagja, elhatározott royalista volt, mi által az angoulemei hg. (dauphin)
kegyét még inkább megnyerte. 1829-ben Polignac ministeriumában hadügyminister lett, a' közvélemény daczára, melyly t bélyegzett embernek
tartá, 's megveté. Mint hadügyminister azonban több czélszerü intézkedést tett a' fr. hadseregnél. 1830-ban april. 11-ikén az algieri expeditio
fparancsnokává, 's Algier bevétele után Franeziaország marsehalljává
neveztetett. A' Bourbonok öregebb ágának bukása után elhagyta Algiert,
dipl. testület

nézeteivel,

hql Clauzel lett követje, 's Maconba hajózott három fiával. A' negyediket az ütközetben nyert sebe ölte meg. A' juliiisi oidonnaneeok miatt, niint
távollev, számadásra nem vonathatván, 1832-ig még marschalli simét
is viselte, ekkor azonban a' fr. hadseregbl elhoesátatott, s elment Angliába, hol a' holyroodi számzött Bourbonokkal folytonos öszszeköttetéaben élt. Késbb Schweizban, Genfben lakott, 's onnét fonta eselszövónyeit
a' legitimistákkal.
L 833-ban Don Miguel tette- t Portugallban seregei
íiére, de ügyének nem nagy sikerével; a rövid hadviselésben don lYdiv

—
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Bourmont legöregebb fiát. Ez utón látszott
büntetni
gondviselés, midn rósz ügynek szolgált. 1837-ben Rómába
ment 's ott mködött a spanyol carlositák érdekében. 1840-ben elveszte
franczia státuspolgári jogait, 's Marseillebejvén, a' nép gúnyainak 's
bántalmaknak volt kitéve, mert nincs Francziaországban gylöltebb név,
ellen

akarni

elveszte
a'

?

—

mint Bourmonté.
h.
Bowditch (Nathanael) Amerika legjelesb mathematikusa Herschele
szül. 1773-ban Salemben, Massachusettsben.
Ön erejével mvelte magát
mint Franklin. Tanulási forró vágygyal ritka ügyességet kötvén öszsze
lassankint szép vagyont szerzett, melylynek nagy részét tud. czélokra
fordította. Els, nagy figyelmet gerjeszt müve volt a' „The american
practical Navigator." Azután mvészileg fordította Laplace franczia
munkáját „az ég mechanicáját" 's jegyzetekkel kisérte, mik Legendret
bámulatra ragadták. Cambridgeben (Amerikában) mathem. és astronomia tanitószékével kináltatott meg de nem fogadta el, hanem a' massachusettsi életbiztosító társ. igazgatója lett. A' bostoni Athenaeumot
melyly elnökévé választá, egészen újra szerkeztette 's arra tetemes
•

,

—

,

,

öszszeget részint maga ajándékozott, részint barátival íratott alá. Majd
ismét a' bostoni mechanicai intézet elnöke a' camdridgei eo-yik igazo-.
vál. tagja, 's a' bostoni tud. és müv. akadémiájának elnöke lett. Solv
európai t. társ. számlálá
tagjai közé, 's a' párisi Inst. is elválasztá
tagúi , midn 1837-ben megholt. Emiitett munkáján kivül több jeles
értekezést irt az amerikai Rewiewkben. Fia szinte jeles mathemati,

t

kus.

— h.

Bowring

(John) hires angol radical pari. tag, kevésbé pártfnk, mint
ügyes politikai harczos és igen haszonvehet ágense azon pártnak,
melylyhez tartozik. Fleg a' kereskedelmi és pénzügyi szakban, de általában a' politikában szakembernek lehet mondani. Született Exterben
Devonshireben 1792. oct. 17-én. Elbb keresked volt, de késbb kizárólag iró 's politikus lett. Gazdag nyelvismerettel bir. 'S ezen tehetségét
számos utazásai által, miket a' népfaji sajátságok kikutatása, népdalgyjtés, 's hazája kereskedése érdekében tett sokoldalulag kimivelte 's
általa széles és kitn ismeretségeket szerzett.
Különös elszeretettel
látszott mindig a' nemzeti költészetek iránt viseltetni; és naoy érdemeket szerzett magának a' régibb és ujabb csaknem minden európai nyelven irt népdalok öszszegyüjtése és fordítása által. E' tekintetben els
volt, ki nemzetünk gyönyör zengzetes nyelvét az angolokkal megismertette Vörösmarty, Kisfaludy, Czuczor 'sat. ismeretségébe
általa
jutottak a' britt szigetek ; 's ezen érdemiért a' m. akadémia lev. tao-jai
közt is helyet foglal. 1821—23 „Specimens of the russian poets" két köt.
1824 „Batavian antohlogy"'s „Ancient poetry and romances of Spain"
1827 „Specimens of the polish poets" „Sercian popular poetry" 1830.
„Poetry of the Magyars" 1832. „cheskian anthology" munkákat adott ki,
's ezen kivül régi angolszász, fries, dán, svéd, normán nemzeti
dalokat
is gyjtött. J. Benthammal közel viszonyban állott. A' mély gondolkozású jogtudós
bizta meg végrendeletének végrehajtásával, ugy szinte
,

,

.

—

—

t

öszszes

iratainak kiadásával

gükben osztotta

e'

is

nagy bölcsel

barátja

Bumont

halála után. B. lénye-

politikai nézeteit. Utazásai miatt sokajj

tUo

Boyen.

gyanusitották B.t, mintha idegen bujtogatok einissaríusa
ezen gyanú folytán francziaországi útjában 1822. oct. 7-én
( 'alaisban a' béke 'a népek közti baráti szövetség
e' derék apostolát, mint
bujtogatót, elfogták 'a lloulogneban ers fogságban tartották, mig nem
Canniag közbenvetésére szabadon eresztetett. 1824-tl, a'Bentham iskolájának izélleméhem „Westminster retmetc" szerkesztése által megmutatta
menynyi érdekkel viseltetik a' gyökeres javitások iránt. 1825-ig csak
mint dolgozó társ mködött e' nevezetes lapnál; ekkor a' szerkesztést
vette át 's csak a' júliusi forradalom után hagyott azzal fel. 1828-ban
Hollandiát látogatta meg, 's a' németalföldi kereskedést tárgyazó „Mortiiny llerahl-'hiin megjelent és hollandiai nyelvre áttett leveleiért a' gröningeni egyetem jogtanári oklevéllel tisztelte meg. Következ évben
Koppenhágában a' scandinaviai anthologiára gyjtött adatokat. Késbb
az angol kormány megbízásából, különböz állód almák kereskedelmi
viszonyainak felismerése érdekében utazta be Európát, 's utazása által különösen jelentékenynyé tette pol.tikai pályáját. Tagja lett azon vegyes
választmánynak, melvly az angol- franczia kereskedelmi viszonyok megbecsülésére hivatott öszsze; 's az 1834 és 35-ben, a' parliament elé terjesztett, általa és Villiers által szerkeztett jelentéseket az azokban egybeszedett biztos és gazdag adatokért, mestermveknek lehet a' magok
nemében mondani. Hasonló szellemben igyekezett B. ,,Helvetia ipara,
gyárai, és kereskedése" feletti jelentésében (Zürich 1837) a' tiltórendszer
ellenében a' szabad kereskedés elnyeit fejtegetni. Már elbb beutazta
Olaszországot, különösen Toscanát (183(5) aztán Egyptust Syriát, hogy
a' parliamenttel a' kereskedelemre nézve kielégít materialékat közölhessen. Ezen czélból utazta be a' német vámszövetség tartományait is.
,, Német vámszövetség" felli jelentése
(Berl. 184) sok nevezetes dolgot
foglal magában. 1835-ben az alsóház tagjává választatván, nem tekintve
a' kormányhozi különös viszonyára
több rendbeli jeleit adta függetlenségének, 1837-ben kimaradt választóivali öszszeötközése miatt, de 1840.
újra megválasztatott. A' londoni úgynevezett béketársulatnak darab
ideig toll vivje volt, 's e' tekintetben az els agitátorok közé tartozik.
184i>-ben cantoni britt consullá neveztetett. Bowrinij erteljes
igen
munkás, élénk, mozgékony férfi, ritka példány Angliában; hangja dörg,
tudománya
és sokoldalú, ezért igen kitn parlamenti-, 's még inkább
népszónok; vállalkozási szelleme a' legmerészebbek egyike. Hazánkról s
annak mindennem viszonyairól egy angolnak sincsenek alaposb nézetei,
mint fajunk ez szinte bajrátának, ki nyelvünk szépségeit ismeri, 's nemzeti jellemünket nagyra becsüli. Egyébiránt senki sem érdemli inkább
a' világpolgár nevet, mint e' férfi, ki örökké közérdekben utazik, minden
utazót saját nyelvén köszönt, nemzeti elítéleteket levetkezett, idegen
szokásokat tisztel 's mindennek ki vele általános emberi rokonszenvben találkozik, mint régi ismersnek, 's az emberiség szolgálatában szövetségesének, nyújt baráti kezet. — Sz.
Boyen (1 lerrman von) porosz tábornok 's hadügyminister szül. 1771.
keleti Poroszország Kreutzburg városában, 1783-ban már katonai szolgáalaptalanul
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lengyel háborúval kezddik, hol a' derék 's tudós katona Günther tábornok
oldala mellett segédkedett, kinek késbb (1834) életirását adá. 1799-ben
kapitány volt, 's értekezést irta' katonai törvényekrl, melylyben a' közkatonákkal emberibb bánást ajánlotta. Á'fr. háború közeledtével egy errl
szólló iratot nyújtott be a' királynak, melyly ennek figyelmét anynyira magára vonta, hogy
kísérete tisztei közé vévé. Az 1806-iki szerencsétlen
hadviselésben Jenánál nehéz sebet kapott, 's csak bajosan menekült meg
rnagy 's azon
a' fogságtól. Gyógyulása után a' vezérkarnál mködött
bizottmány tagja lett, melyly Scharnhorst nagy gondolatát, a' porosz

t

,

—

1810-ben a' hadügyministerium
nép felfegyverzését, életbe lépteté.
részérl eladó volt a királynál katonai ügyekben e' helyét azonban 1812ben, midn Napóleon hadviselése Oroszország ellen 's Poroszországnak
ebbeni részvéte határozatba ment, ideiglen elhagyá, mert Napóleon alatt
nem akart szolgálni. A' dolgok fordultával 1813-ban ismét a' királyhoz
csatlakozott Boroszl(')ban, 's mint vezérkari ezredes, majd ismét vezérdenneviczi, lipkari elnök a' harmadik hadtestnél, jelen volt a' luckaui
csei 's a' t. csatákban; a' párisi els béke után pedig vezérrnagy 's
hadügyminister lett. E' minségben követte a' királyt Parisba azonban 1819-ben, elégületlenül a' cabinet akkori szellemével, Beyme és
Humboldttal együtt, kik vele a' szabadelmséget képviselték, letette tárczáját 's viszszavonúlt a' magányéletbe. Csak 1840-ben lépett ismét a'
nyilvánosság terére. IV-ik Fridiik Vilmos azonnal thrónra lépése után
meghívta t a' státustanácsba, 's 1841-ben gyalogsági tábornokká, 's
majd hadügyministerré titk. tanácsossá, és a' ministerium elnökévé
nevezte. E' hivatalát ifjú ervel folytatá 's igen bölcs intézkedések által
tette emlékezetessé. 1842-ben egy gyalogezred tulajdonosa lett, ugyanazé, melylyben egykor mint káplár szolgált 1843-ban Berlin és Charlottenburg tiszt, polgárává választatott, jeléül a' köztiszteletnek, melylyben
r
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,

;

,

,

;

az

sz férfiú

részesült. Viszszavonultsága alatt történet

és költészet valá-

többek közt „Scharnhorst ismertetését" irá.
(Berlin, 1833.) Dalai közöl a' „Preussische Losung" népdallá lett, 's ötször
Boyen azon nyilvános jellemei közé tartozik Némettétetett zenére.
országnak, melylyek az idk minden viszontagságai közt hivek maradtak magokhoz 's a' becsülethez. Eszméi, melylyeket már 1799-ben leirt,
ez
késbben , Poroszország üdvére léptek életbe. Öszszetalálkozott
eszmékben késbbi barátival, Scharnhorst és GneisenauY&l kik szinte,
becsületérzésben 's hazafiságban találták fel a' katona lényemint
népkiket csak bot tart rendben
zsoldos
csapatok helyett
gét 's
felfegyverzést kívántak, melylyben a' haza minden gyermeke, kivétel nélhogy a' tiszti helyek nem
és kik úgy vélekedtek
kül, részt vegyen
h.
lehetnek egyes osztályok kiváltsága.
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1.

Brandis (Keresztély Auguszt) porosz

titkos tanácsnok-,

's

a'

philoso-

tanult
tanára Bonnban. Született 1790, Hildesheimban
Göttingában és Thielben tudorrá lett Koppenhágában, 1813. Felolvasásait megkezdé Berlinben 1815-ben. Niebuhr követségi titoknokká

phia rendes

;

;

választotta,

's

1816-ban magával

vitte

sok ideig maradt, mivel már 1817-ben
ig

h.

hm.

Tár.

1. köt.

a'

Rómába. Ezen minségben nem
tudományok akadémiája Berlin41

Bmnyíszkó.

6 1-

ben azon munkálatok egy részét
müveinek kiadására szükségesek

rá bizta, melylyek Aristoteles öszszes

valának. E' yégre Európa nagyobb
Olasz- és Angolország legnagyobb városaiban
mulatott, 's az ottani könyvtárakat használta. A' munka nagyobb részének
bevégeztével 1822-ben Bonnban a' philosophia rendes tanárává lett. Még
mindig Aristotelessel foglalkozván itt irá „Diatribe academica de perditis Aristotelis libris) de ideis et de bono
sive de philosophia" (Bonn
1823.) és „Aristotelis el. Tlieophrasti Metaphysica" (I köt. Berlin 1823.)
Egyéb nevezetesebb munkái
„Ha/td hitelt der Geschichte der (/ricchischrmischen Philosophie" (I K. Berlin 1835.) „Scholia graeca in Aristotelis ntetapliysica" (Berlin
1837): „Mittheilungen itber Gricchcnland(3 köt. Lipcs. 1842). Ez utóbbi Görögországban tartózkodásának ei*edménye, hová mint Ottó király tanítója 's tanácsosa ment, több évre engedelmet nyervén kormányától.
B.
Bmnyíszkó. Hegy Szepes és Sáros megyék határán, Lcse és Eperjes közt, nevezetes azon ütközetrl, melylyet itt Görgei seregei, névszerint Guyon tábornok vezérlete alatt, gr. Schlick altábornagy seregének gr. Deym vezetése alatti dandárja ellen víttak. Egyike lévén ez
ütközet a' magyar forradalmi háború legfényesebb pontjainak, kissé körülményesben fogjuk azt leirni.
Görgey serege, melyly a' moóri csatavesztés 's Pestnek a' cs. seregek általi elfoglalása után éjszakra, a' Kárpátokba vonult, 1849. febr. l-jén lépte át Szepes határait, megedzve a'
téli táborozás viszontagságai, szenvedései által. Az egyik csapat, melylyet Guyon Richárd tábornok
ezen valóban oroszlány szivü Richárd,
vezérlett, a' gömöri hegyszorosokon át Iglóig nyomult; a' másik, Görgey
alatt, Liptó fell jött, 's a' késmárki vidéket borította el. Lcsén Kieseretter cs. k. rnagy egy zászlóalj Xugent-ezredbeli gyaloggal, 50 lovassal, 's
néhány congréve-röppentyvel tanyázott. Kiesevetter rnagy igen ügyesen intézte el dolgát ; a' febr. 3. 's 4-ike közti éjen megtudván kémei
által a' m. sereg hadi jelszavát, átjött az elrsökön, kik katonáit magyaroknak tartották
's már közel volt
Iglóhoz, és a' várost röppentyivel
több helyütt fel is gyújtá
mindn az elrsök a' cselt észrevették 's
ldözni kezdvén, az Iglóban álomba merült m. katonákat felriasztották.
Heves utczai harca kezddött; a' 10 ezernyi iglói m. sereg természetesen
viszszavonúlni kényszerité a' sokkal gyengébb megtámadókat
elvett
tlük 1 álgyút 's több ezer röppentyt. A' holtak és sebesültek száma
40-re tétetett ez alkommal. Az ausztriaiak febr. 4-ikén Lcsén 's Szeszüntelen zetve
pesváralján át a' branyiszkói hegyszorosig vonultak
a' m. huszárok által, kik a' hegyet még ez nap este kétszer próbáltuk
elfoglalni
de mindkétszer keményen viszszaverettek. Este felé megérkezett a' Kassa mellett Klapkára! küzd gr. Schlick által küldött
dandárnok, gr. Deym, 4 zászlóalj gyalogsággal, ugyananynyi század lo\a-sággal, 's 11 álgyuval, és egyesülvén Kiesevetter csapatával, állást von
seregével a' branyiszkói hegytetn, ezt megvédeni szándékozva. Az
álgynk olvly pontokon valának felállítva, honnét a' golyók az egész utat
sodorták; a' gyalogság a' hegy másik oldalán, hol a' tulajdonképp! tx
szoros kezddik, csatarendben várta a' megtámadást. A Szenesbl Smí
ba vezet többi út szinte rséggel vala ellátva a' gondos tábornok által,
részét beutazá. Franezia-
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Sirokkán tartott hadi szállást. Dandárjához Eperjesrl mé.o- 2 század
csatlakozott 7 álgyuval.
nehéz lovas
A' magyar sereo-, 10 ezer
gyalog, 1500 huszár 's 25 álgyuból állott. Guyon ügyesen kidolgozott
terv szerint vezette a' merész megtámadást elölrl, míg egyszersmind
ki

,

az ellenséget körülvette hátulról. Febr. 5-ikén, dermeszt hidegben,
maga vezette ki seregét Szepesváraljáról, 's felállítván azt Korotnok mellett , két zászlóaljnak szigorú parancsot adott rohammal foglalni el a'
hegyet , kiválasztván e' czélra ujonczokból álló két zászlóaljat 's kartácscsal töltött két álgyút állitván hátuk mögé. „Elre
meo-halni!"
kiáltá szokása szerint, 's a' zászlóaljak, nevezetesen a' zólyomi, szuronyszegezve rohantak a' meredek hegynek
's nem gondolva
a' kartácstüzzel, melyly egész sorokat lesodrott, az ellenséges álgyukig nyomultak
's kettt elfoglaltak. A' csata d. utáni 1 órától éjfélig tartott
melyly
id alatt 23 ers hegyi állomásból veretett ki a* véd sere^-. Az austriaiak, nem akarván szuronycsatát kezdeni, elhagyták a' heo-ytett, 's
a' hegy másik oldalára vonultak, ott a' szorost védeni. De ez már kés
volt, mert ezalatt Uf/iázy vadászcsapata a' hegyeken át, titkos utón,
megkerülte a' sereget, és hátában kezdte azt fenyegetni. Gróf Deym
tehát, nagy veszélyben látván az egész hadtestet, a' branyiszkói szorost
elhagyta 's egy Párma-zászlóalj által fedeztetve melylynek vitézei majd
mindnyájan elestek, vagy elfogattak,
elvonult Eperjesre, onnét Kassára, hol Schlick gróf altábornagy hadtestével egyesült. Giiyonhoz parlamentair küldetett azon kéréssel, hogy gr. Deym viszszavonulását ne
háborgassa, 's Guyon ezt meg is Ígérte, és csak másnap délben ment be
Eperjesre, honnét Deym szerencsésen menekült Kassára. Eperjesen, a'
magyarok bevonulása után nagy volt a' dínom dánom, fényes Te-Deum
tartatott
's a' zólyomi zászlóalj, melyly a' rohamnál fleo- kitntette
magát, új zászlóval ajándékoztatott meg, melylyre e' szavak valának
A' magyarok egész vesztesége 50
irva: „Branyiszkói gyzelem."
halott 's ugyanannyi sebesültre tétetik, az austriaiaké 80 halott , 's 60
fogolyra. E' gyzelem megnyitá Görgey útját Sárosba
az egyesülést
,
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tán anynyiszor mutaták a' vitézség csudáit. Guyon személyes rendkivüli
bátorságát ellenségei is elismerik;
ell ment, lobogóját golyó vitte el
melylyekkel katonáit lelkesitni szokta, eredetiek. Mao-yarúi
szónoklatai
csak egyes szavakat tudván, a' támadás eltt ezen beszédet tartá az
Ujházy vadászokhoz ,,Jáger itt, Jager ott, dupla lhnung, hátul kartács!" így a' honvédek, kiknek itt mindegyike hsileg viselte magát,
részint lelkesítve
részint kényszerítve
szuronynyal rohanták meg az
álgyúkat
és szó szerint, azok torkába másztak.
T.
Brasilia. E' roppant kiterjedés, de még igen rendezetlen állapotban
sinl délamerikai birodalomnak legújabb története azon idponttól kezddik midn a' folytonos pártviharokba únt császár Dom Pedro 1821 april
7-ikén kiskorú fiajavára, a' trónról lemondott. April 9-ikén fia, Dom Pedro
de Atcantara, (szül. 1825) lépett Brasilia vészfelleges trónjára. A' pártok
örültek, 'e békezálogúl tekintek ez eseményt. De a' nemzeti élet azért igen
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szomorú 's zavaros maradt. A' három tagból álló regensség, melylyet a'
kamarák ideiglenesen kineveztek, Francisco de Lima, Carcavellasés Vcrguiero nem bírtak a' pártokkal. Hiába adtak általános anmestiát, hogy a'
pártokat lecsöndesitsék lázadásra lázadás következett. A' leköszönt császár még Európába sem ért midn Rio-Janeiro és Bahia már véres polgárháború színhelyei lnek, melylyet csak az angol 's franczia tengeri er,
's a' jó szellem polgári rség tudott elnyomni. A' republicánus lapoktól
's társaságoktól felszítva, a' fvárosból Bahia, Pernambuco \s Pára tartományokba is elterjedt a' zendülés melylynek azonban a' polgárság eré;

,

,

lyesen ellene lépett. E' folytonos népmozgalmak természetesen igen rósz
befolyást gyakoroltak a' státus bels gépezetére, 's a' pénzügyre. A' kamrák jun. 17-ikén állandó regensséget választottak, 's Limát meghagyván,
a' más két tag helyébe Carvalhot és Munizt ültetek; az ifjú császár mellé
pedig nevelül Jose Bonifacio d' And r adat adák. Egyszersmind elhatározák az alkotmány átalakítását. Ez újra felkölté a' pártszellemet, 's republicánusok és foederalisták, katonák és polgárok, moderádók és caramurok pártjai küzdöttek egymással, st a lelépett császár mellett is nagy
párt keletkezett, melylynek mködését azonban ennek 1824-ben történt
halála megszakitá. Ilyly vihar ellenében a' ministerium elvesztette erejét,
's már 1832-ben lelépett, melylynek helyébe a' regensség csak bajjal tu1832 is lázadásokban telt el , 's Andrada hedott mást öszszeállitani.
lyébe Itanhaem tétetett a' fiatal császár neveljévé. Ezen anarchiának az
alkotmány teljes reformja vetett némileg véget 1834-ben , melyly JBrasiliát szövetséges státussá alakitotta át
melylyben a' császár örökös elnök
szerepét viszi. Szerinte minden tartományban törvényhozó gylések alkottattak, mely lyek az éjszakamerikai szabad státusok hasonlatosságára
önmagokat kormányozzák 's a' köz-országgylésre követeket küldenek.
Egyszersmind a' háromtagú regensség letétetett, 's Feijo neveztetett ki
egyedüli regenssé 4 évre: 1835-ben sajtótörvény hozatott be, melyly a'
republ. lapok kicsapongásait fékezze, 's külön törvény által mondatott ki,
hogy a' fiatal császár magnélküli kihalása esetére a' portugál királyné a'
trónöröködésbl kizáratik 's Januária , Dom Pedro második leánya ismertetik el trónörökösül. Az új alkotmány azonban nem talált általános
tetszésre, 's a' pártdüh Pára tartományban, 1835-ben, véres lázadásba
tört ki, melyly lassankint elaludt ugyan, de folytonos anarchiát hagyott
hátra maga után. A' pártfnökök meg tudák nyerni a' Maranhon partjain
lakó mestizeket 's mulattokat , 's ezek segélyével bevevék Pára várost,
melyly gyilkolás és kicsapongások színhelye maradt, mig 1836. januárján
angol flotta nem foglalá el az elpusztított várost. Hasonló jelenetek törtek
ki 1835. júliusán Bakidban is, hol a' négerek fellázadtak 's a' respublicát
kikiáltották. Sikerült azonban,
városok segítségével, a' lázadókat beszorítani, kik magokat kegyelemre adván meg, részint lenvakaztattak 's
,
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—
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,

,
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Afrikába vitettek.
A' rendetlenség folyton tartott legújabb idkig. 1837-ben Rio lirandc
de Sul tartomány kiáltotta ki a' függetlenséget. Hyly körülmények közt
Feijo letette a' regensséget ugyan 1837-ben, 's helyébe l'cdro Aranjo de
Lima választatott regenssé, ki 1840-ig állotta meg nehéz helyét. Ekkor
fel akarta oszlatni a' kamarákat, de eztk együtt maradtak 's haragjokban
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14 éves császárt, törvényt sértve, teljes korúnak nyilatkoztatták. Andrada testvérek a' határozat eszközli ismét ministeriumba léptek hol
azonban csak kevés ideig tarthaták magokat, 's a' conservativek által kia'

,

,

,

kik közt legkitnbb Pereira Vasconcellos senátor. Az új
szorittattak
ministerium feje lett Carneiro Leao büszke heves ember, kit 1843-ban
mérsékeltebb ministerium váltott fel, Almeida Torres-é. Azolta több nyugalom volt jobb törvények hozattak 's az egész állapot sokat szilárdult.
A' roppant ter, csekély népesség 's bensleg igen tág öszszeköttetésü
tartományokban elkerülhetetlen részletes lázadások ritkábbak lettek, 's
nevezetesen 1845-ben a' Rio Grand de Sul tartománybeli több éves lázongás a' lázadók meghódításával végzdött. Legújabban azon ellenszegülés által vonta magára Brasilia a' világ figyelmét, melylyel Anglia kereskedési politikai terveit viszszautasitá mig ellenben a' német vámegyletnek kezet nyújtott,
holott p. o. a' laplatai zavargásokra nézve Angliával 's Francziaországgal öszszetartott. Ez utóbbival családi lánczok is
kapcsolják. A' fiatal császár 1843-ban nül vévé siciliai herczegn Therézt,
'8 egyszersmind Francisco, testvérét Joinville hgnek, Lajos F. fiának adá;
1844-ben pedig öregebb ntestvére Januária az áquilai grófhoz, egy másik
siciliai herczeghez
ment nül. A' császár kevés személyes részt vesz a'
kormányzásban noha jó szándéka mveltsége szigorú kötelességérzete
's a' hasznos közintézetek ápolása miatt dicsértetik. 1845. febr. 23-kán
koronaörökös is született. Ministerei közt 's a' kamrákban nem mutatkoz,

,

,

,

—

,

,

,

,

nak kitnbb státusférfiak. Úgy látszik, terjedni kezd a' vélemény, hogy
nyugalom a' jóllét feltétele, 's hogy e' nyugalom a' monarchiái forma alatt
jobban van biztosítva. A' szomszéd státusok példája meggyzi a' brasiliaiakat saját örökös császárságuk becse fell.
Brasilia császárság 113,000, másadat szerint 124,000 négysz. mérföld6 millió lakost számlál. Tengerpartjának
nyi területen csak mintegy 5
hoszsza Oyapok határfolyótól Guyana felé a' La Platáig közel 1000 mér-

—

Éghajlata, az országnak éjszakról délre nyúló 500 mérföldnyi hoszszúságában. változó ugyan, de általában igen kellemes és egésséges, a* túlmeleget rendes széljárás hsíti; fleg az Amazon folyó síkjának bájait nem
gyzik az utasok dicsérni. Nyugotindia ostora, a' sárgaláz, itt ismeretlen. A' növénygazdagság bámulásra ragad, 's a' növényország kiirthatlan
életereje 's dús tullámzó bujasága sokszor leggyzhetlenül gátolólag lép
a' települk elébe. Az erdk telve Délamerika vadaival feltn a' szárnyasok pillangók 's bogarak szinragyogása mikkel e' dús természet lepve
van. Az ország nehézségei közé tartoznak a' kigyók mérges 's vészes fajai,
crocodilok 's gyíkok; óriás hangyák, melylyek egy faja ételül is szolgál,
górpókok scorpiók moskitók 's egyéb kártékony férgek. A' gazdag bányák jövedelme, a' müvelés haladásai által, még igen nagymértékben nevelhet a' nyert aranyból a' kormány egy ötödöt kap 's e' jövedelem
egyik utóbbi évben 300,000 tallérra ment.
A' földmvelés legújabb idben emelkedik ugyan de a' nagy terjedelem, ritka népesség, rabszolga-munkához szokottság, 's a' restség si szeretete mellett, csakugyan század része sincs még mvelve a' földnek. A'
kézmvesség is igen alacsony fokon áll 's inkább csak idegenek által zemelylynek termelése utóbbi húsz év alatt
tik, Fkiviteli czikkek a' kávé
föld.
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's melylvbl a' kivitel 1840-ben 5
millió arrobára (32
ment, 18,200,000 frank értékben; 7 milliónyi gyémánt és arany, 6
milliónyi czukor, melvlvnek kivitele folyton kevesbedik, brök, rhum, festófák, orvosszerek, 's az éjszaki tartományokból: pamut de a' melylynek
kivitele szinte évenkint alább száll 'a 1842-ben esak 90 ezer bálira ment,
mert a' tisztítás, és begöngyölés évrül évre roszabb. A' bevitel 1835—40
közt 62
64 millióra ment, mibl gyapjú selyem és pamut ruhanemüekre
35 millió ft. esik. A' beviteli vám legtöbb ezikkre nézve 20 pct. Anglia
azonban esak 15 petét fizet. Austria, Poroszország 's a' hanzavárosok hasonló keresk. szerzdéseket kötöttek. A' pénzügy igen zavaros állapotban

tizszereztetett,
Iont)

,

—

,

van, évenkinti hiány mutatkozik, melyly körülbelöl feléri az öszves státusjövedelem i/3 át. A' státusadósság 100 millió milreisj vagy 250 millió
forintra rúg. A' kiadás 1842— 43-ban közel 22 millió, a' bevétel csak 16
millió milreisre ment.
A' népesség civilizált része mintegy 15 városban, 75 kisebb városban,
's 620 faluban lakik. Különböz néptajokból 's vegyületekbl áll: portugálok kik Európából vándorlottak be az országban született portugálok,
kreolok, mulattok, mestizek, négerek, 's különböz ind törzsökök, melyly ek a' parti tartományokból egészen eltntek, 's a' bels részekbe vonultak. Több mint 100 féle faj 's dialectus. A' különböz vegyületek között
a' mulattok mindinkább
szaporodnak, 's vérkeveredés következtében
olyly népfaj fog eredni, melyly a' sürü's göndör haj 's az arez olajszinénél fogva inkább a" néger fajhoz, mint az európaihoz közeledik. A',népesség erkölcsi állapota igen szomorú. Ezen elhagyatottság okát az elbbi
eseményekben kell keresni. Az anyaország hajdan elhanyagolá Brasiliát,
's leginkább kétesjellem gyarmatosokat
börtönbl elbocsátott gonosztevket, erkölcstelen nket, 's átalában olyly személyeket küldött oda,
melylyek Portugálban a' státus terhére voltak. Midn késbb B.rasilia
arany- 's gyémántgazdagsága fölfedeztetett, ezen romlott népesedéshez
merész kalandorok is csatlakoztak. A' két nem szokásos elkülönzésétl az
erkölcsiségre nézve jobb állapotot nem várhatni. Néhány tengeri várost kivévén hová az európaiak befolyása mélyebben hatott, a' nk a' társaságban nem igen jelennek meg, 's éltüket a' konyhában és függ ágyban töltik. Mivel hamar elvirágzanak
a' férfiak rabszolgank- 's mulatnkkel
szoktak élni. Vannak egész kerületek, melvlyekben alig találtatik néhány
törvényes házas pár. Boszuvágy másik bne a' brasiliaiaknak. A' gazdagcsaládok gyakran gyilkosokat tartanak szolgalatukban a' szegény többnyire személyesen boszulja meg magát, de sohasem párviadalban, mel\ ly
egészen ismeretlen, hanem argyilkolás által. Az igazság-kiszolgáltatás
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,

,

;

megvesztegethet, 's azon esetekben

is, inel\ Ivekben komolyan lépne tol, teigazságügy-minister ezen tehetetlenségei a* kamara gylésében 1843-ban maga igy nyilvánitá: „midn Albuqverq*6 l'rlini l'tdro
meggyilkoltatott, az igazságügyi osztály a' gyilkos tettét be nem bizonyithatá, mivel egy tanú sem merte az igazságot kimondani." Alig lehel
hinni hogy illy emberek egy BZabad nép alkotó részét teszik
's alkotmányos ország polgárai, mivel ez ország most is alig egyéb* mint urak 'i «•
zallok egyesülete. A' papság befolyása semmi, mi\el es is epén olyly erkölcstelenül él, '8 tudatlan, mim a' többi osztály. A' legtöbb braMÜainak ne

hetetlen.
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,
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száma még most is i^en
Rio-Janeiro, melylynek
népessége 400,000-re rúg, csak 1350 elemi iskolást számlált Minas Gerges, a' legnépesebb 's legmveltebb, 8000-et; a' két orvostanoda, RioJaneiro 's Bakidban 300 növendéket számlálókét jogászoskola Oliveda
's San-Paulohan, 200 tanulót, végre a' szép mvészetek akadémiájának
mintegy 50 fiatal ember veszi hasznát. A' számos néger rabszolga most már
átalában szelídebb bánásmódban részesül, de most is azon embertelen szokás uralkodik, hogy a' rabnknek, terhességük 's szülésük ideje alatt,
munkájukból semmi sem engedtetik el. Azért is a' magzat elzése napi
renden lev bntett 's itt fészkel oka, hogy Brasiliának évenkint 30,000
hogy fekete munkásai hiányát kipótolja. A'
új rabszolgára van szüksége
benszülött rabszolgák között a' halálozási esetek mindig túlhaladják a'
szülésieket. A' bevitt rabszolgák Kongo-negerek 's nem csak szép alkatuk, hanem szorgalmuk 's takarékosságuk által is kitüntetik magokat.
Egyesek ára 400 600 tallér között ingadoz; egy szorgalmas néger urának évenkint 150 tallért jövedelmet. Mivel 10 évi munkaképesség vétetik
szabályul, a' rabszolgatartás igen jól jövedelmez. A' Kongo-négerek nagy
számmal szokták magokat kiváltani mivel a' mi pénzt vagy pénzt ért
kapnak, szorgalmasan öszszetakaritják, mig a' kiváltásukra megkívántató
öszszeg birtokába nem jutnak. Azért is a' szabad négerek száma igen tetemes, 's csak Bálnában 12,000-re megy. Ezen veszedelmes szaporodás
gátlására gyakran terveztetett ket a' városokból egészen kiirtani. A'
veszély a' mulattok által még inkább nagyobbodik kik igen nagy számmal
vannak, fleg a' parti tartományok nagy többségét teszik,'s a' négerekhez
igen közel állanak. A' mulattok és négerek egyesülése által ütött ki Bahiában a' már emiitett borzasztó lázadás. Mind két faj ,, halál a' portugáloknak!" riadással költ fel, 's irgalom nélkül gyilkolá a' kreolokat 's portugáli származású fehéreket. A' forradalmi mozgalom élén Sabino mulatt
állott, kitn orvos, kinek vezérlése alatt Bálnában a' fehérek csaknem
egészen kiólettek. Szövetségi alkotmány hirdettetett ki 's olyly kormány
alapvonatai melyly egészen a' mulattok és négerek kezeikben leendett.
A' lázadók öt egész hónapig tárták magokat. Végre czászári seregek érkezének meg, 's Bahiát szárazon és vizén bezárták. Atadásrai felszólításaik félrevettettek, 's a' seregeknek négy napig kellett ostromlani, mig
a' város birtokába juthattak. A' kétségbe esett színesek tz által akarák
a' várost elpusztitni, mi azonban megakadályoztatott. A'kevésbbé veszedelmes indusok, kiknek legnagyobb faja a' Tupis egészen elenyészett,
's kik közt legvadabbak a' Botocudok
legmveltebbek a' Guaycanák, legnagyobb számmal vannak Pára tartományban. 1835-ban Pára fvárost
bevevék 's egy ideig meg is tárták. Az indusok azonban kevesebb pusztítást tettek mint a' segitségre öszszecsdült császári seregek. A' fehérek
gyalázatos viselete az indusokban örökre megmaradandó gylölséget szült.
Megrohanák falvaikat a' legersebb férfiakat 's aszszonyokat rablánczon
t'lhurczolák 's rabszolgákul adák el. Következménye volt, hogy az indusok az s erdkbe futottak. A'
indusok is szoktak olyly kor, ha módját ejthetik, szabad testvéreikhez csatlakozni. Most a' rabszolgakereskedk, vagy
a' kalmárok leggyalázatosabb csalásainak vannak kitéve, A' pálinka rendvelése az elemi oskolában bevégzdik, melylyek
csekély. E' viszony azonban mindinkább javul.
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szeres kiosztogatása

Az angolok,

itt

is

ugyanazon szerepet

viszi,

mint Éjszak-Ame-

Guyanában

Brasiíiával határosok, az indusokkáli ezen rósz bánásmódot arra használják, hogy áruczikkeiknek az indus
törzsökök között keletet szerezzenek. A' politikai befolyás azután körikában.

kik

vetkezendik. A' brasiliai közhivatalok munkássága hasonló azon képhez,
melylyeta' lakosokról átalában adánk. A' státusgópezet küls formái, melyly
követkamrából, felsházból, a' nép által választott 'a a' császártól meger1
sített státustanácsnokokkal, felels ministeriumból, 's a császárból, minta'
státus fejébl áll, magokban helyesek. De hiányzik a' haza Has, becsületes
szellem. A' brasiliai jellem nagy hibája: határtalan önszeretet melyly minden belföldinek túlságos becsülésében, 's a' külföldinek ócsárlásában mutatkozik, és a' közügyekben is túlnyomó súlylyal bir. A' kamarákban
minden szónok azon igyekszik, hogy honfitársai büszkeségének, 'a különösen azon tartománynak, melyly
választotta, hízelegjen. Második
jellemvonás a' példátlan tudatlanság, melyly szépen hangzó szavak megé
búj. Azolyly gyakori ministeri változások, a' legcsekélyebb okokból, többnyire sértett kevélységbl 's aljas becsvágyból származnak. Az erkölcsiség 'a vallásosság általában igen alacsony fokon áll; az itt ctt mutatkozó
mveltség is csak felüleges csillám, franczia regények viszszasugározása.
Minden kormányzati ágnál napi renden van a' legrútabb megvesztegetés.
Ugyan ez áll az igazságügyrl is. Sok eset van, hogy polgári pörökben a'
gazdagabb párt nem ellenével, hanem birájával egyezkedik, büntet Ítéletek csak akkor hajtatnak pontosan végre, ha a' vádlott magát meg nem
A' hadsereg és tengeri er a' nemzeti ernek majd nem felét
válthatja.
nyeli el, még Í3 mind a' kett nyomorú. A' hadügyministeriumnak valami
4 V2 millió tallérra van évenként szüksége mig a' hadsereg zsoldja csak
millióra megy. A' fölösleg a' törzstisztek zsoldjára, két lporgyár fen1
tartására, 's a' romlott fegyverek kijavítására fordittatik. Mintegy 16,000
ember áll fegyver alatt, a' tisztek száma túlságos nagy. A' gyalog és lovas
nemzetrség, 6000 emberbl mondatik állani. Azon intézkedés, hogy a'
fbb tisztek mind ezredesi ranggal birnak, a' hadszolgálatban sok zavart
okoz. Tapasztalt derék tisztek csak azok, kik portugál] szolgálatból léptek át. A' seregek tartása igen rósz. Az ujjonczállitás erszakosan történik az alsó osztálybeli emberek elvitetnek, de csak a' városokban, mivel
a' falukon félnek a' lakosok buszújától. Szökések természetesen igen gyakoriak, 'a még az által is segittetnek el, hogy a' szökevény, ha más tartományba menekülhetett, többé nem üldöztetik. A' tengeri no áll egy sorhajóból, 3 fregát, 5 korvett 'a 6 briggbl, Öszvesen 76 hajóból; a' matrózok száma 3800, a' tiszteké 300; a' kiadások évenként valami két millió
tallérra mennek. Gzhajóknak igen érezhet hiánya van. A' fváros s tartományok közötti közlekedés leginkább vizén történik a' partok mentében,
hol a" folytonos szelek a' vitorlával] hajózást felette nehezítik. Ujabban a'
,
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%

;

kormány mégis
szolgálatra

megvett néhány gZÖBl Angliában, inelyh ei azonban
mérnökök ügyetlensége miatt a' mozgo-

igen gyöngék, 'a a'
nyok sokszor kárt szenvednek.
gea. A.
tallérra

küls nyilvános,
megy hová még

tartozik,

,

a'

'>

/ tter

Az orszás

pénziunri állapota

igen kétsé

kamatozó adósság kerékszámban 35 millió

L3 milliónyi

bels kamatOZÓ adÓ69ág

Í!»

Portugáltól átveti
millió, a'

kötelezvény

is

nem kamatOZÓ majd nem
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4 millió, öszvesen 71 millió tallér. Az 1843-dik évi bevétel
11,430,000
tallérra tétetett, a' kiadás, 16,500,000 tallérra,
mibl 5,070,000 tallér
hiány mutatkozik. Ezt részint papirospénzkiadás, részint
a'

vámok

föl-

emelése által igyekeznek kipótolni. Ez utolsók teszik a'
jövedelem majd
nem egész öszvegét. A' vámok szaporítása azonban nem ér mindig
czélt,
mivel általa a' külkereskedés elijesztetik. Azon önszerelmes
brasiliai elv!
hogy Brasilia Európa nélkül ellehet, de Európa Brasilia
nélkül nem,

mipar jelen

a'

állásánál épen

nem mutatkozik.

Brasiliába

legtöbb gyártmányt, melylyre szüksége van, be kell vinni, mert gyárai jelenleg
csak némi
szappant, papirt 's közönséges vásznat készitnek.
Rio-Janeiroban kristály-

gyár

a'

melylynek gyártmányai azonban olyly roszszak, hogyV
látta azt 15 évre kizáró szabadalommal
biztositni.
A' növényország fterményei: pamut, kávé és czukor.
Az els czikkre'
nézve az egyesült státusok Brasiliát már jóval túlhaladák. A'
szállítási költségek anynyira drágítják a' pamutot, hogy csak azon hajók
rakodnak meobelle melylyek yiszszafelé más terhet nem kapnak. A' kávé
melyly ki£
lónösen Rio- Janeiro tartományban termesztetik,
jó minség. Mostanában selyemgyárakat akarnak állitni. Útépítésrl B.-ban ali|van
foo-alom
Az ország legjelentékenyebb útja, melyly Parahybától Ouropretoi"
visz,
1835-ben kezdetett, de talán soha sem lesz készén. Az utazás
leo-inkább
karavánokban történik, mert a' rablók száma igen nagy, 's e' számod
rablót
a hatóságok csak akkor nyugtalanítják, ha rablásaik
mellett gyilkolnak
is. Az aranyraosások, melylyek
azeltt anynyit jövedelmeztek, most majdnem egeszén megszntek. Szóval, Brasilia egy a' természettl
megáldott
de az emberek által igen elhanyaglott, és a' valódi civilisátio
kezét epedve
váró birodalom, melyly a' kiköltözket épen anynyira
csábítja dús földével, terményeivel
szelid szép egével, mint ijeszti biztosság, béke,
's a'
személyt és vagyont riz intézetek hiánya által, mik nélkül
az élet örökös kellemetlen harcz és agály.
B. T.
is

létezik,

kormány szükségesnek

,

,

,

—

Brassai Samu, jeles tanár, iró, természettudós, 'sm. ak. tag, sz. a' múlt
szazad végén Thoroczkón Thordamegyében. Atyja unitárius
lelkész volt,

s kitn miveltségü férfiú
ki szegénysége mellett is a' vidéken legbecsesebb könyvtárral birt. Fiát eleinte önmaga növelte és tanitotta
késbb
iskolába küldé, de az élénk 's már önmunkásságra
ébredett ifjút ki nem
,

,

elégitek az iskolai tanulmányok; eldobván a' collegiumi
tógát, magányba
vonula és szorgalmasan tanult; zene régi 's ujabb irodalom,
és természettudományok voltak kedvencz tanulmányai, Rövid id alatt igen
keresett
ember ln. A' kolozsvári frangú családokban alig volt jelesebb tehetség
ííju vagy n, ki kedvencz tudományaiból ne
vett volna tle órát: olyly különös jelenet volt e'democrata és cynicus férfiú Erdély
salonaiban. Ekkor
ket kézi könyvet bocsáta közre; „általános
földleirat", és a' „füvészet
,

Ez utolsót nagy elszeretettel zte 's egyike volt a' legjelesebb
fuveszeknek. Erdély flórája neki köszönhet legtöbbet.
Számtalanszor beutazta ezért Erdély 's Magyarország e' tekintetben
nevezetesebb helyeit 's
a havasok lakóinál nem egy anekdota él róla. Egyszer
mint garabonczás
diakot epén megkötözték. Az akkor tájban igen elhanyagolt
természettudományok iránt minden utón igyekezett részvétet ébreszteni. A' jelesebb
tehetség ifjakat maga körül gyüjté, ingyen tanitotta, 's
barátjok apjok
elemet"-t.
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Késbb mint bíráló lépett föl az erdélyi Társalkodóban 's azon magas szempont melylyhez mérte az akkor nagyon elkényeztetett müveket,
sok ellenséget szerzett neki. „ Bank-ismeret" ezhnü munkája pedig Széchényi barátságos figyelmét szerzé meg neki. Továbbá Világfi Antal álnév
alatt beesés czikkeket 's birálatokat közölt az Athaeneum- és Társalkodóban. Különösen nevezetesek: ,, Valami az énekl drámáról, A' fiivész örömei. Polémia Lendvainé és Laborfalvi Róza ügyében" 'sa't. De
nem kivánt rideg tudós vagy fényes iró lenni,
használni kivánt
neki elképe
Franklin volt és szeretetének tárgya a' nép. Kolozsvárott társaságot alapitott, melyly népies lapok és könyveket adjon ki. így született a' ,, Vasárnapi újság", melylynek
szerkesztje ln. Évtizedeken át ez volt az
egyetlen népies lap a' két hazában. Helyét becsületesen be is tölte és sokkal több pártolást érdemelt volna különösen Magyarországon mint a'
volt.

,

,

,

,

,

menynyiben
azon jól

részesült.

Mellzve

eltalált tapintat és

kiemelend
népies olylykor vastagocska humor, melylyel
e'

lap

egyéb

jeles oldalát,

eszméket és újdonságokat magyarázta a' népnek. A' vasárnapi
újság késbb a'martiusi napok után az erdélyi democrata-párt közlönyévé
ln, 's tisztán politikai lappá alakult. 1837-ben tanárrá választatott a' kolozsvári unitárius fiskolában. Egész 1848-ig tanitott
itt, elbb históriát késbb mathesist és természettudományokat. Azon reformok, melylyeket az iskolánál életbe léptetett, idegenektl is keresett leczkéi 's
szeret 's nagy elmenetelt tett tanitványai fényesen bizonyítják tanítói
tehetségét. Tanitásában mint mindenben sajátságos ember volt. Egészen
eltért a' divatozó modortól. Kérdezsködve és fejtegetve tanitott 'selmésséggel és geniális tréfákkal füszerezé a' komoly tudományokat. Ez idtája'

politikai

,

t

,

,

ban „kék könyvtár" czim alatt iskolai könyvgyjteményt inditott meg,
melylynek szállítmányai legjobbak, mit csak a' magyar irodalom e' nemben fölmutathat. Ezek közül különösen a' szülknek eléggé nem ajánlhatók: „Számító Socrates Német nyelvtan Rajzminták Magyar rendszeres
,

,

,

olvasókönyv" 'sa't. Socialisuton is sokat tett a' tudomány és növelés körül.
Többször kirándult a' külföldre, saját pénzével vásárolt természettudományi eszközökkel gazdagitá a' szegény iskola museumát, gazdasági eszközmintákat hozott az erdélyi gazdáknak, kik szavára nagyon hallgattak;
az erdélyi gazdasági egylet alapításában 's mködésében nagy részt vett,
a' nevel körnek, melylyet a' martius eltti kormány csakhamar betiltott,
egyik legbuzgóbb tagja volt 's a' növelket tanácscsal , és könyvekkel segité.
1848-ban a' pesti országos katonai iskola egyik tanárává neveztetett ki
Ekkor földleirási munkán dolgozott 's magyar nyelvtanon. Egyik sem
került sajtó alá. Az utolsó igen érdekes lehet mint néhány megjelent nyelva' népnyelvet vévén alapul, meg kivánja
tani czikkébl sejthet. Ezekben
mutatni, hogy az írók nagy része 'é a' tudós társaság nyelvtana, sok helvtt
menynyire eltérnek az eredeti ép magyar nyelv természetétl. A' forradalom legyzése óta senki sem tud róla semmit. Él-e vagy megholt? nem
bizonyos. Külsjére nézve magas száraz férfin, nagy sz hajjal és szakállal. Öltözete elhanyagolt, modora fe>z nélküli, természetes, a' nélkül hogy
nvers legyen. A' világ öt kiÜönez tudósnak gúnyolta, pedig ha valaki luizánkban megérdemli ft' praetieus denioerata tudós nevét, Ugy leginkább
,
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Brassó; szász vidék, melyly Bárczaságnak is neveztetik, Erdélyorn
szágban. Fekszik az éjsz. szélesség 45 25' 0"— 46° 0' 30" és a' keleti
hoszszaság 42° 44' 3 "" 's 430 33' 40' közt. Határozzák nyugotra Fogaras
vidéke; nyugot-éj szakra Fels-Fehér vármegye; keletre a' miklósvári
éjszakra az
kelet-éjszakra ismét Fels-Fehér vármegye
székely szék
mfd és
Olt folyam dél és délnyugot felöl Oláhország. Kiterjedése 31
bécsi öl. Természeti tulajdonságát tekintve, e' vidék jó részben
363
hegyes ugyan, de a' tulajdonképpeni Bárczaság gyönyör róna tartomány, ugy hogy ez legkiterjedtebb siksága egész Erdélyországnak. Földe
részben pedig homok mi
egy részben fekete és sárgás kövér agyag
folyója az Olt melylynek vidékéhez tartoErdélyországban ritkaság.
de van szú mos patakais, melyly a' gyönyör
zik az egész Bárczaság
mezket 's virágos réteket keresztül hasítja. Termékenységét tekintve a'
brassói vidék egész Erdelyországban a' jobb megyék közé sorozható.
Terem itt szép tiszta búza, árpa, rozs, tengeri, mindenféle hüvelyes, és
kerti vetemény. A' brassaiak köleskásával nevezetes kereskedést zvén,
ez okból a' köles itt nagy kiterjedésben termesztetik. Lent egész Erdélyországban itt vetnek legtöbbet, 's a' haricska vagy pohánka szinte csak e'
vidéken, 's a' szomszéd székely székekben van divatban; másutt nevérl is
alig ismeretes. Vad állatjai közül nyúl, fajd-és nyirtyuk 's más erdei
madár nagy bséggel van; a' brassai piacz rákjairól hires. A' haricskatermesztés egy úttal a' méhtenyésztési is elmozditja itt, 's vannak
gazdák, kik 2 300 méhkast mutathatnak. Nem rég a' méhtenyésztés
végett egylet is alakult a' Bárczaságon valamint magában Brassóban is,
mi méhser kereskedésének melyly régtl igen jó hirben áll uj nyomaték
leend. Ló- és szarvasmarhatenyésztése nem sokat jelent de juhot nagy
menynyiségben tart, azonban erdélyi módra. Ugyanis tudjuk, hogy
magyar juhából csak 300,000 szokott
Erdélynek 1 millió darabra
ben az országban maradni, a' többit (700,000 darabot) a' szomszéd
Moldva, Oláhország, st Bulgária is szokta teleltetni, többnyire a' kaszálás és leétetés alá nem jött lábon száradt füvén. Legnagyobb szerepet
játszik az ilyly tenyésztésben Hétfalu környéke Brassó vidékben, hol
némely ly gazdának, milylyen egy C suta Máté, és Cirka, 10 20,000
darabja is van 's a' határszélen tavaszszal a' nyiroknak egész serege
koppasztja az áthajtandó juhokat.
Népessége 89,942 lélek 's igy jön
egy egy
mfdre 2880 lakos ; azaz Brassó vidéke egyik a' legnépesebb
erdélyi törvényhatóságok közül
anynyira hogy a' tekintetben csupán
Medgyes és Szerdahely szász székek Aranyos székely szék és Küküllvármegye múlják felül. A' mondott népesség lakik 1 városban, Brassóban, és 29 faluban melylyek közül 13 szabad község, 14 paraszt falu, 2
pedig végvidéki katonai hely. Brassó igen nevezetes arról hogy szász
vidék létére magyarok is tetemes számmal lakják, st van helység, p, o.
l'jfalu, melylyben ezeltt szászok laktak", 's jelenleg tiszta magyarok,
mivel elmagyarosodtak. Emlitést érdemel továbbá az is, hogy a' magyarok legnagyobb részt evang. lutheránusok mi ismét ritkaság, mert a'
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magyarok Erdélybeu külömben a' kath., reform., és unitárius vallást
követik. Végre megjegyzésre méltó hogy egész Erdélyben csak Brassó
vidéke az hol egyesült görög hitek nincsenek az itteni oláhok az ortho<=
,

,

,
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dox görög

vallást eredetiségében megtartván.

Nyelv tekintetében van itt:
német, 16,873 magyar, 42,410 oláh, 3849 czigány és 142
idegen; vallási tekintetben: 4140 római katliolikus, 38,359 evang. lutheránus, 96fi református 117 unitárius
és 46,340 nem egyesült görög
hit. A' szabad községek e' következk Földvár (Marienburg), Bosnyó,
Prázmár (Tartlau), Feketehalom (Zeiden), Botfalu (Brendorf,) Höltövény
(Heldsdorf), Hermány (Honigberg), Keresztényfalu (Neustadt), Mogyorós
(Nuszbaeh), Szent-Péter (Petersberg), Veresmart (Rothbach), Vidombák
(Weidenbaeh), Volkány (Wolkendorf). E' 13 szabad községben lakik
17,360 német evangélikus és 9530 oláh óhit. Paraszt községek: 1. Apácza, 2. Bácsfalu 3. Csernátfalu 4, Hoszufalu, 5. Krizba, 5. Piirkerecz.
7. Tatrang, 8. Törcsvár, 9. Türkös, 10. Újfalu, 11. Uj*Tohán, 12. Vledény,
13. Zaizon, 14. Zsernest. Ezekben lakik ismét 12,324 magyar lutheránus,
és 24,606 oláh óhit. Az oláhok többséget tesznek Zsernesten, Vledényben Uj-Tohánban Törcsváron (itt 8000 oláh lakik), és HoszúfalubsLn
a' többi helyen magyarok a' túlnyomók. Végre a' két katona helységet,
u. m. Ó-Tohánt és Szunyogszeget 2863 óhit oláh lakja. Az 1844-ki
öszszeirás szerint e' vidéken 6475 ember foglalatoskodott kézmüveknél,
gyárokban és kereskedésben,
fészke az iparnak és kereskedésnek
Brassó város maga; de ezen kivül gyolcsszövéssel nagyban foglalatoskodik Feketehalom, Prázmár, Höltövény ; fuvarozással Hóltövény, Fekete2fi,668 szász és
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halom, Vidombák; malátakészitéssel Höltövény; lenmagolaj készítéssel:
Újfalu. Zsernest nem áll jelenleg csaknem esupa fuvarosból, mint a' dunai
gzhajózás eltt. Türkösön sok kecske és juhbr készittetik; 's a' paraszt
községekben, st Brassó fels külvárosában is az oláh aszszonyok csaknem mindnyájan pokrócz- és teritszövk 's gyapjúból készült készítményeikkel nem csak saját családaikat látják-el, hanem kereskedésbe is
juttatnak. Altaljában el lehet mondani, hogy a' marhaten vesztést 's az
evvel öszszekötött túró- és sajtcsinálást fkép az oláhok, a' földmvelést
pedig a' szászok és magyarok zik. Brassó (németül Kronstadt) legnéhanem egész Erdélynek 's
pesebb városa nem csak a' szász földnek
egyszersmind els gyári és kereskedi helye. Fekszik szk völgybpn,
meredek hegy tövében, Bécstl 126. Budapesttl 90 mértföldnyi távolságra. Házai a' bels városban csinosak, de a' külváros még sok szegény
házat mutat. A' várostól éjszakkeletre fekv várhegyen van kis fellegmelyly az 184 8 /9 -ki magyar forradalomban nevezetes szerepet
vára
játszott. Van itt kath. és evang. középiskola, jókarban tartott elemi tanokórház, 2 szegények- háza, szász és oláh kereskedi
dákkal, árvaház
és sok 's jeles kézmves. Népessége 22,886 lélek, kik a' beltestület
Blumenau és „méheskertek" nev
városban továbbá felváros óváros
külvárosokban, 3795 magán épületben laknak. Nemzetiségi tekintetben
van köztök 9116 szász és német, 8493 oláh, 4364 magyar, 789 czigány
és 119 idegen; vallást illetleg 8675 lutheránus, 9341 nem egyesült
óhit 3880 római katliolikus, S'.'l református és 96 unitárius. A' lakosok csaknem kirekesztleg kézmvességbl, kereskedésbl és fuvarozásból élnek. Ugyanis az 1844-ki öszszeirás szerint volt itt li'i'T mester,
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248 özvegy mcstern, 1319
szász

keresked

kézmves

legény, és 296 inas. Ezeken kivül
fi, borbély
7. órás •>. brfest

21, oláh 118, gyógyszerész
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kedénygyáros

2, kesztys 2, posztónyiró 4, sárgarézm 7 ; a' czinönharisnyások, kéményseprk, fodrászok, továbbá az igen számos
liszt- és kalló - molnár
rézhámorbirtokos, 's a' szinte feles számú oláh
pokróczszöv és gombköt, mézeskalácsos, szegcsináló mint nem czéhbeli
az öszszeirásból egészen kimaradt, melylyek számát 1000-re bizvást
felvehetjük. A' czéhbeli kézmvesek közt van 32 posztós, 63 gyapjú- és
167 gyolcsszöv, 44 tímár, 23 szíjgyártó, 32 szcs, 17 rézmves, 53 kötélgyártó, melyly számok legjobban mutatják, hogy min kézmüvek virágoznak itt. Kereskedése Brassónak szinte nagy fontosságú Bécs, Pest és
8,

tk,

,

Oláhország felé részint gyarmati és gyármüi, részint nyers árukkal. A'
brassói gyertyák, pokróczok, készített brök Erdély határain tul is
ismeretesek, valamint a' brassói kása és méhser mindeddig jó hirben
áll. Brassó fvárosa a' róla nevezett szász vidéknek.
F. E.
Braun I. János Vilmos József a' hermesi iskola egyik legkitnbb
szóvivje 's 1844-ig a' katii. theologia közoktatója Bonnban szül. 1801ben. Hermes nyerte meg 1821-ben a* theologiai tanulmányoknak, melylyeket, státussegély mellett Bécsben 's Rómában folytatott. 1833-ban
nyerte professorságát 's alapította Hermessel, ki azonban csakhamar
meghalt, a' „Zeitschrift für Philosophie und kath. Theologie" folyóiratot,
melylyben erélyesen vivott a' vakbuzgó párt ellen. Ellenségei anynyira
vitték a' dolgot, hogy folyóirata 1835-ben betiltatott. Ezen ügyre vonatkozó védirataiis elnyomattak. Most maga ment Rómába, Elvenich barátjával, ügyét oltalmazni, hol azonban törekvései meghiusittattak, st kénytelen
,

—

,

hogy eddigi elveit nem hirdeti. Ezen Ígéretet
1843-ban viszszavoná a' köllni hírlapban, miért azután hivatalából, bár
fizetése megtartása mellett, eltávolitatott. II. Károly János
braunthali
lovag, a' jelenkor kitn költje szül. 1802-ben
Egerben. Lyrai munkája Die Himmelsharfe (Bécs, 1826); drámai: Loda (1826) Julián
(Berlin, 1831) Die Geopferten (1835) Shakspeare lovag (Bécs, 1836);
1840 óta a' regény mezején is dolgozott Jean Charles álnév alatt, de
csekély sikerrel. Regényei Az élet nem álom ; Szép világ ; A' vér szava;
volt reversalist irni alá

,

,

,

,

:

:

Költélet ; Donna Quijote ; 'sat.
Grün Amastasiussali párbaja sok
botrányt okozott. III. Sándor Károly Hermann kitn törvénytudó, a'

kamra elnöke, szül. Planenben 1807-ben. 1839-ben lépett
pályára követté választatván, hol a' büntet törvénykönyvjavaslat körül szerzett nagy érdemet, 's e' tárgyban tett tudós és kimeszász második

a' politikai

,

rít jelentésével magának olyly nevet, hogy közköltségen utazhatott a'
külföldre, annak törvénykezési intézeteit megtekinteni. A' következ
országgylésen második kamra elnökévé lett,'s a' törvényszéki nyilvánosság
és esküttszékek ügyében ismét lelkesen mködött. Mint elnök
részre,

hajlatlan,
's

's a'

közvetít.

karzatok iránt igen szigorú. Egyébiránt egyénisége kedves

— h.

Braunschweig. E' német herczegség 71

négysz.

mfdjén

a'

lakosok

száma jelenleg 272 ezerre tétetik, kik 15 városban 's öszszesen 539 helységben laknak.
Az alkotmány forma alkotmányos monarchia mely-

—

:

lyet az 1832. oct. 12-iki alaptörvény

határozott

,

F

meg

szorosabban.
régi feudális alkotmánytól külömbözik

vonásai ennek, melylyekben a'
a'
parasztok képviseltetése, a' tagok egy kamrába egyesítése, az aristocratia.
:
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megszüntetése
a' választási elv általános elfogadása. Szeigy nevezett rendek, kik a' lakosok öszszeségét képviselik, helybenhagyási (Zustinnnung) 's tanácskozási joggal birnak minden íbntosb törvényhozási kérdésben, megszavazzák az adót, a'kormánynval egvütt megállapítják a' budgetet a' következ három évi idszakra,
de meg nem tagadhatják azt; 's felügyelnek a' herczeg magánjavaitól
elkülönzött státusjavakra. Rendesen 3 évenkint hivatnak öszsze, 's a'
tagok fele részének mindenkori kilépése által ujítatnak meg, kik 6 évre
választatnak. Mémelyly esetekben herczegi öszszehivás nélkül is öszszejölietnek 's folytonosan képviselve vannak 7 tagból álló bizottmányuk
által, melyly a' kormányt ellenrzi, a' törvények végrehajtására felügyel,
's az országgylést, ha az a' hg. által 3 évenkint öszsze nem hivatnék,
Áll e' kamra a' nemes rend 10, a' városok
ön hatalmával öszszehíja.
12, a' falusiak 10 küldötteibl, 's l, minden rendek által közösen választott követbl, öszszesen 48 tagból. A' herczeg a' státus feje, ki a' gylést
legfeloszlathatja, de ez esetben 6 hónap alatt ujat tartozik öszszehíni;
fbb kormánytestület, a' ministerium egyébiránt külön épitési-, kamrai-, adóhivatalok vannak, 's a' kormány gépezet olly bonyolt 's egyszermind költséges, hogy sokkal nagyobb ország számára is felesleges volna.
A' rendszer általában bureaucraticus. A' ministerium alatt áll a' polgári közkik éveniffazoatást
's rendrséget kezel 6 kerületi, 's 2 városi igazgató,
© ©
©
Ö ©
kint kétszer együtt üléseznek. Legfbb törvényszék a' wolfenbütteli Oberés Lippe herezegségekappellationsgericht
a' melyly közös Waldeck
kel; második folyamodása törvényszék a' wolfenbütteli Landesgericht.
Vásár alatt
melyly alatt áll 19 kerületi 's 2 városi törvényszék.
Hol a' speBraunschweigban kereskedelmi törvényszék tart üléseket.
a' közöns. német törvény érvényesciális törvények nem rendelkeznek
sége van elismerve.
Fridrich Vilmos herczegnek 1815-ben a' quatrebrasi csatában történt
hs halála után, ennek kis korú fiai helyett IV, György angol király,
akkor régens, vévén át a' gyámsági kormányt Braunschweigben, Múnslcr
gróf, egyszersmind hannoveri minister, vezette Londonból az ország közügyeit, ki a' státusélet lényeges változtatásába 's annak szellemi kifejtésébe
nem bocsátkozott ugyan, ezt a' jöv fejedelemnek hagyván fel, de a' rábízott
ország anyagi jóllétének emelésére sokat tett, a' közigazgatást, pénzügyet
jobb rendbehozta, 's a' nemesség ismételt kívánatára a' régi feudális rendi
alkotmányt nemcsak helyreállította de 1820. a' rendekkel egyetértleg reformálta is , melyly alkotmány a' kor kivánatainak meg nem felelt
ugyan de mégis késbbi szabadabb kifejlés csíráit hordta magában.
1823-ban oet. 30-ikán az akkorig nagykorúvá lett Károly berezeg vette
míg testvére Vilma* Oels herezegséget nyerte sajátul.
át a' kormányt
Károly herczeg rülten kezdte magát viselni; a' megváltoztatott remii
alkotmánytól megtagadta helybenhagyását, \s a' gyámság utolsó érében
kiadott törvényes rendeleteket érvényteleneknek nyilvánította. Kz által
botrányos öszszeütközéshe jön nagybátyjává] 'e gyámjával] a/, angol
királylyal, és Miinstt-r gróffal, ki ellen lapokban 'l röpiratokban becsületa' szövetségi gylés s/einelves bocsásért vádakat terjesztetett, miért
liatkérésre Ítélte megbántott gyámja eltt, 's \adiratainak viszs/a\ eu.itúlsúlyának

rinte a'

,

még mindig
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Ezen eszels lépéseivel olyly önkényes uralkodást kötött öszsze,
melyly Braunschweigot fájdalmasan elkeserité. Országgylésrl szó sem
a' herczeg maga kormányzott
volt, a' ministerium hatással nem birt
cabinetébl, hol alacsony gazemberek 's hízelkedk sugdostak fülébe
gonosz tanácsokat. A' Münster gr. által jó rendbe szedett pénzügy a'
herczeg által ki minél nagyobb öszszegeket húzott magánypénztárába,
egészen feldúlatott; a' státusszükségek, igazságügy, közigazgatás, közlekedés, adósságfizetés, fedezetlen maradtak 's elhanyagoltattak, mert a'
herczeg a' státusjövedelmeket kegyenczeire és szeretire pazarolta. Az elbbi kormány tagjait's a'szabadelmü és igazmondó férfiakat képtelen dühvel
üldözte, és névszerint Schmidt-Phiseldeck t. tanácsos csak futás által
menekülhetett a' legroszabb sors ell. A' törvényszékek függetlenségét
megsemmisítette, 's Ítéleteit kény szerint megváltoztatta vagy felfüggesztette. Letiprott mindent, a' mi souverain akaratának ellenszegülni merészlett; könynyelmség, boszszúvágy, gyermekes makacscság, 's szenynyes
kincsvágy valának f tulajdonai, melylyeknek heves véralkat, 's eladó és
elvetemedett teremtmények folytonos tápot adtak. A' pénzvágy még
domaineket is adatott el vele, miknek árát saját erszényébe dugá. E' veszett
gazdaság 7 egész évig tartott 's hiába kívánták a' rendek ismételve is
az 1820-iki alkotmány elismerését. Végre megsokallván a' törvényszegést, 1829 iki máj. 21-ikén az alkotmány által nekik megadott egybegyülési jognál fogva, gylést tartottak "s a' német szövetség közbevetését
kívánták. A' herczeg e' közben Parisba utazott, 's 1830 nyarát 's a'
júliusi forradalom idejét ott tölte. A' nagy látvány megnyithatta volna
elvakult szemeit, de semmi okos elhatározásra képes nem volt, st viszszatérte után még ersebben zte szerencsétlen rendszerét
fleg a' gyalázatos kémrendszert, de a' nép türelme már kimerült 's a' franczia szikra
Németországban is gyújtott. Midn a' herczeg, rablott kincseivel, éppen
külföldre akart menekedni, 1830. sept. 7-ikén kitört a' régen forrongó
megelégületlenség a' herezegi palota ostrom alá vétetett 's felgyújtatott,
és a' zsarnok alig tudott gyors futás által menekülni. Ezen forradalom,
bár fleg az aristocratia, 's ettl Braunschweigba hozott idegen proletárok
által kezdetett, csak azért sikerit, mert az egész ország általános sympathiájából ntt ki, 's ezért az elszökött herczeg késbbi kísérletei, hogy
beszenynyezett thr ónjára még egyszer felülhessen mindenkor megbuktak. Helyét, a' német szövetségi gylés 's a' braunschweigi család egyezésével Vilmos herczeg foglalta el. A' nyugalom azonnal helyreállott , az
1820-iki alkotmány elismertetett a' rendek öszszehivattak, a' herczeg
közbizalom férfiaival vette körül magát. Azonban a' legutóbbi tapasz-
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talások bebizonyították ez alkotmány tökéletlenségét, 's a' régihez
ragaszkodó aristocratia kivételével , minden osztályoknál általános lett
a' reform utáni vágy. 1831-ben új alaptörvény terveztetett, 's terjesztetek a' rendek elébe, kik annak megvizsgálását saját bizottmányra ruházták.

Egy

ntte

ki

év múlva ezen bizottmány 's a' kormány közremunkálásából
magát azon braunschweigi alkotmány, melylyet a' rendek 1832.

octoberén elfogadtak,'s melylynek fvonásait felébb adtuk. E' szerint történtek most már a' választások. A' választás a' nemes rendnél egyfokú,
a' raás két rendnél ketts ; választásra 's válaeztatásra census kivántaték,

Braunschweíg.

(J5C

minden

választó-kerület

nézve

kormány engedelme

a'

sajtit

körébl

választott

;

státustisztviselkre

volt szükséges.

Az els országgylés

ezen eléggé bonyolt választó törvény szerint 1833
's csak 1835 májusán végzdött. A' bizalmatlanság, melyly a' belép új szabadelm elem ellenében az aristocratia- 's
kormánynál kifejldött, igen nehezité a' tanácskozásokot, 's roszúl hatott
az or.gyülés eredményeire. A' rendi tanáesoskozások nem valának nyilvánosak 's a' nyilvánosság iránti indítvány a' nép nagy boszonkodására
e'
reformált kamra által is elvettetett. A' hozott törvények közt legfontosbak voltak az új városi rend melyly a' polgároknak nagyobb befolyást
biztosítván a városi ügyekre, igen sokat tett azon ers középrend kifejlesztésére melyly következ években nagy fontosságra emelkedett 's az
agrárius törvények. Egyébiránt mindenben látható volt a' józan haladás
vágya, s a' jobbra törekvés úgy kormánynál mint a" nép többségénél
a' kormánynyal meglehets egyetér's a' munkába fáradt országgylés
A' második, igen élettelen országgylés 1836.
tésben oszlott széljel.
november 27-ikén nyílt meg 's 1837. júliusáig tartott. Ennek legnevezetesb törvénye volt a' feudális jogok megszüntetése vagyis : allodificatio megpendíttetett a' nyilvánosság kérdése de ismét eredmény nélkül
megszavaztatott a' braunschweig-harzburgi vasútra 400 ezer forint. A'
kormány megdicsérte az országgy. lovalitását s feloszlottá azt. Azonban
és szükségessé tette,
a' népben folyton fejlett az alkotmányos bzellem
hogy már ugyanezen év telén rendkívüli or.gyülés hivatott öszsze a'
herezegség némelyly részeinek a' vámegylethez csatlakozása tárgyában,
melyly alkalommal ers felszólalás történt Hannover megzavart státusviszonyai miatt is, a' mi azontúl gyakran ismételtetett. 1839 apriljén a'
politikai foglyok általános amnestiát nyertek.
A' wolfenbüttel-harzburgi vasútra szükséges ujabb költségek miatt 1839 májusán másik rendkívüli országgylés nyittatott meg.
A' harmadik rendes országgylés
1839 decemberén kezddött 's több félbe szakasztással 1842 januárjáig
tartott. Ennek legfontosb eredménye a' fenyittörvénykönyv, melyly
1840. oct. l-jén lépett életbe. A' nyilvános törvényszéki eljárás, halálos
büntetés eltörlése és sajtószabadság iránti indítványok a' kormánynál megbuktak. Nevezetes tárgyát képezték ezen gylésnek az ország vám- éa
iidóviszonyai, melylyekre nézve eltérés 's egyenet'enség volt Braunschweíg és Hannover közt, miknek folytán a' braunsehweigi kormány a'
német vámszövetségbe kivánt felvétetni. Ez meg is történt 's a' rendek
által helybehagyatott, de az ország déli része még egy évig Hannoverrel
maradt egyesülve. Az e' kérdés feletti viták ers öszszeütközéseket s/ültek a' kormány 's rendek közt, melvlyek a' legközelebbi választásokra is
befolyást gyakoroltak, 's egyszersmind a' szabadelmüek egytészével szövetkezett nemesi párt által felhasználtattak a' Schíeiniti-Schulz féle
ministerium elleni cselszövényekre. Geyso és Caspari státus hivatalnokok
ugyanis, mivel a' kormány véleménye ellen mertek a' kamarában
vazni, hivatalaikból elmozdítással büntettettek, mi által a/. L842-re megújuló választásoknál általános lett a' vélemény, hogy a' hivatalnokok
helyébe független polgárokat kell választani. A' nemesség, bar HOta
indokokból indulva, szinte pártolta e' törekvést, "s minden erejét fellmsz-

jún. 30-ikán ült öszsze
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Brentano.

Breithaupt.
nálta

a'

hivatalnokok ellen, éppen azért, hogy
a' belátóbbak csakhamar észrevevék

Azonban

aristocratia

önz

czélait,

's

maga

a'
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maga juthasson hatalomra.
a'

kormány

dolgok gyanús
is

állását, az
bebizonyitá Steinacker

ügyvédnek az 1842-iki országgylés elnökévé

lett megersitése által, hogy
azon párttól, melylyre akkorig támaszkodott, elvonta bizalmát. Az emiitett 1842
5-iki országgylésen a' rendek 's kormány közti egyetértés, az
ellenzék tapintatteljes viselete által zavaratlan maradt; a' Hanoverreli
vámviszonyok befejezleg elintéztettek az ország a' német vámszövetségbe felvétetett, 's a' Hannover felé vezet vasút költségei megszavaztattak. Az 1844-iki folytatólagos ülésekben községi törvény tárgyaltatott,
továbbá egy indítvány a' német-dán herczegségekbeni öröködést illetleo-,
végre a' hivatalnokok fizetése 's a' büntet eljárás javitása iránt a' szóbeliség és nyilvánosság elveihez alkalmazva. A' kormány mindezt ellenezte,
nem elvben ugyan, hanem forma- 's id tekintetébl bvebb fontolásra
halasztván a 'világos és rég megvitatott kérdéseket. Mindezen tárgyakban
Steinacker nagyon kitüntette magát. A' pénzügy nem javult, noha a'
bevétel évek olta szaporodott. 1836-ban a' bevétel alig haladta túl a' 3
milliót
1845-ben már 3,752,000-re ment mindazáltal tetemes hiány
mutatkozott a' státus-háztartásban mert a' kiadások is nagy mértékben
neveltettek. Midn a' rendek 1846 elején ismét öszszejöttek, ezen hijány
élénk viták tárgya lett, miknek folytán az elkeseredés nagyobb fokra
hágván april. 8-ikán a' kamra, melyly ezúttal a' státushivatalnokok
csaknem teljes elmellzésével független elemekbl egészittetett ki, a'
herczeg által feloszlattatott. A' legújabb fejleményeket lásd e' czikkben:
Németország 1838-íd/ fogva.
h.
Breithaupt (János Aug. Frid.) oryctognosia tanára a' freibergi szász
bányaiskolában éleselm 's érdemdús mineralóg, szül. 1791-ben, tanult
Saalfelden, 's Freibergben professor lett 1827-ben. Munkái, mikben mély
tudományosságot egyszerséggel 's könynyen érthetséggel párosit:
Ueber die Echtheit der Kristalle (Freib. 1816.) Volstand. Charact eristik
des Mineralsystems (Freib. 1820 's 1832) Uebersicht des Mineralsystems
(Dresda, 1832); Eandbuch der Mineralogie (Dresda, 1836 41)
h.
Bremer (Friderika) egyike a' jelenkori legkedveltebb svéd regényirónknek, szül. 1802, Abóban, Finnlandban de kiskorában Schonenbe jött
lakni; élte egy részét Norvégiában töltötte Sonnerhjelm grófn 's barátnéjánál; jelenleg nevel intézezete van Stockholmban. Kiképeztetését
fleg német olvasmányoknak köszöni. Termékeny irón 's a' házi életbl
vett kedélyes és
képei fleg Németországon kedveltetnek. Regényei
közt: A' ház,; az elnök leánya ; a' szomszédok; per és béke 'sat. legismeTeckningar ur Hvardagstifvet
retesbek, 's egy gyjteményben jöttek ki
czim alatt (Képek a' hétköznapi életbl). Német forditásban nálunk is
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h.

a' regényes iskola egyik jelentékeny német köl1777-ben Frankfurtban. (1. Közh. Ism. T. II ik k.) Ujabban
Amim Áchimmal a' hires Bettina férjével egyesülve adta ki a' „Des Knaben Wunderhorn" czim regéket 's Wickram Gyóryy ,,Goldfaden S( ját.
Legújabb regéje, melyly müveinek legjobbika, a' „Gockeil, Hinkel und
Gachaleia." Ez a' közfigyelmet újra nagy mértékben vonta a' költre ki
42
Ij k. Ism. Tár. I. hot.

Brentano (Kelemen)

tje,

szül.

,

,

,

Bresson.
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Bresztyenszky.

érzésiránya nem
felemelkedni.
Utóbbi regéje a' természet-poézis gazdagságára nézve mindent felülmúl a'
német irodalomban , noha benne csodálatos satyrai irány is mutatkozik.

láthatólag törekvék (Jtheután, bár forrongó szelleme

engedte

t Gthe

plastikai

's

mvészetének nyugalmára

Brentano Lrinc* 1. badeni forradalom.
gr., fr. pair, sz. Parisban 17í>8. Atyja Napóleon alatt
's
fiát is a' diplomatái
osztályfnök volt a" külügyi ministeriumban
pályára szánta. A' restauratio alatt Columbia délamerikai szabad státusba
küldetett, ennek. Franeziaországhozi viszonyait rendezni. A' júliusi forradalom után határozottan az uj dynastiához csatlakozott, 's Lajos Fülöp
egyik leghbb szolgája lett, ki fontos megbízásokkal tiszteié meg. Els
küldetése Sehweitzba volt, azután Londonba ment mint els követségi
titkár épen mikor a' nagy hatalmak fontos tanácskozmányai tartattak.
E' helyzetében alkalma volt fényes diplomatái tehetségeit kitüntetni, 's
késbb is nagy részt vett a' Belgiummali viszonyokban. Ennek jutalmául
berlini követté neveztetett, hol ügyesen tudá a' Francziaország elleni idegenséget megszüntetni 's az orosz udvarrali szövetséget tágitani. 1837ben
vezette azon alkudozásokat, miknek nyomán Orleans hg. meeklenburgi hgn Helénát nül vévé. Lajos Fülöp ugy örült ennek, hogy Bressont grófi rangra emelé, 's pairré is tévé. Már 1834-ben novemb. 12-én
megkináltatott a' külügyi ministerséggel de nem fogadta el. A' pairkamrában , menynyire diplomatái elfoglaltatása engedé buzgón védte
a' kormánypolitikát p. o. a' párisi ersitések kérdésében. Berlinbl viszszatértével kezddik életének kevésbé dicséretes szaka. Madridba menvén
követnek a' franczia udvar machiavelli politikáját miszerint t. i. a' két
infánsn ugy adassék férjhez, hogy a' spanyol thrón okvetlenül franczia
herczegre szálljon, olyly botrányosan sztte végig, hogy ezáltal a' spanyol nemzet független részénél ugy mint otthon és Angliában kozboszonkodást okozott. A' cselszöv követ helyzete e' miatt ugy a' spanyolok,
mint az angol követ Buhcer ellenében igen kellemetlen lett, 's a' franczia
viszszahíni. Tengerészeti ministerséggel kináludvar kéntelen volt
tatott ezt azonban el nem fogad á hanem mindent elkövetett, hogy
Angliába 's késbb ismét hogy Madridba jöhessen követül. Ez nem sikerülvén, 1847-ben a' nápolyi követséget válalta el, kevésbé fényes helyzetet,
mint melylyre vágyott, melylyre azonban vagyontalan állapotában kén\ szeritve volt. Nápolyba érvén, ott fényesen fogadtatott, azonban ugyanaz
nap éjjel, oct. 31-én megölte magát, áldozatja becsvágyó tervei roszul
sikerülése miatti kétségbe esésének. Fia, spanyolországi granddá neveztetett Santa-Izabel hgi. ezhnmcl.
ez.
Bresztyenszky Béla, phil. dr„ sz. Benedek rendebeli tihanyi apát, a'

Megh. 1842-ben.

II.

Bresson (Károly)
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jénai ásványtud. társaság tiszt,

kar tagja, ni. akad. ltag,
's a' pesti phil.
1786. aug. 5. Német-Prónán, Nyitra megyében. Iskolai tanulmányait
Fehérvárt lölytatá, majd belépvén Sz. Benedek szerzetébe, philosopliiát
és theologiát Pannonhalmán végzett. 1810-ben áldozó pappá szenteltetvén, egész 1838-ik évig az ifjúság tanításával foglalkodott (ívorött a*
lyceumban és akadémiában a' tudomány ok különféle szakában. 1887. évi oct.
.'5-án tihanyi apáttá neveztetett. Tanítói hivatalkodása különböz évei közben beutazta hazája nagyobb részét, úgy Austria 's Németország n«v<
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Bríttország alkotmánya.

Brewster.

Dávid) hires angol természettudós, fleg opticus,
Skócziában, elbb gyógyszerérusságot tanult, késbb a' természettudományokra adta magát, tagja lett a' tud. kir. társaságnak 's
kitn érdemei miatt baroneti rangra emeltetett. Felváltva élt Edinburgban's Allerly jószágán Tweed folyó mellett. Mély vizsgálatai, miket a'
világosság polarizatiója 's az optika egyéb tárgyai felett tn részint az
emiitett társaság könyveiben (Transaetions) jelentek meg, részint az
általa szerkezteit tud. folyóiratokban, mint az „Edinburgh-Journal"
„Philosophical Journal". Az Edinbttrgh-EncyclopoediQ folyóiratban is tle
vannak a' legszebb term. tud. czikkek. „Letters on natúrul Magié'- czim
munkájában a' természeti magiának optikai csalódásokon alapuló tüneményeit világosítja fel, épen olyly tudományosan, mint mulattatólag. „Treutise on optics" (London, 1832) munkája alapos eladása a' vi'ágosságróli tudománynak; Newton életirásábun pedig (London, 1832. németül
Goldbergtl Lipcse, 1833) ezen nagy tudósnak tudományos vizsgálatait
mint a' haleidoscop feltalálója (1.
's felfedezéseit fejti ki. Hires ugy is

BreWBrter (Sir

szül. 178.").

,

,

ott)

—

b.

Bridgewater. Angol család, melylyrl a' Bridgeicater csatorna, Anglia
legrégiebb csatornája, 's a' Bridgeicater könyvek nevüket vevék. Amazt
épiteté Bridgeicater herczeg (Francis Egerton) a' ki sz. 1716-ban, 's
megh. 1803-ban. Ezeket pedig Francis Henri Egerton, Bridgeicater gróf
alapitotta, ugyanazon család fiatalabb tagja, a' ki 1755-ben született 's
papságra volt szánva, Eton- és Oxfordban tanult 's több plébániát kapott,
miket azonban angol szokás szerint (1, angol egyház) nem maga kortöbbnyire Parisban élt,
mányzott, 1823-ban a' grófi czimet öröklötté.
melylyeket
's különösségeirl volt ismeretes; fleg szerette a' kutyákat
emberi ruhába öltöztetve asztalához ültetett 's magával sétáltatott. Szenvedélyes vadász is volt. Azonban e' különcz Nimródfi egyszersmind
szerette a' tudományokat 's az emberiséget. Végrendeletében a' britt
múzeumnak hagyta kéziratait 's 5,000 font st. és a' londoni akadémiának
hogy kimerit munkát adjon ki,
azon czélra
6,000 font sterlinget
melylyben Isten hatalma, bölcsesége 's jósága legyen kimutatva a' teremtésben. Ez utón származtak az úgynevezett Bridgeicater könyvek, melylyek kitn Íróktól szerzett monographiákat foglalnak magokban, kiemelve különösen a' vallásos tekinteteket a' természettudományokban. Fleg
kitnk ezek közt Buckland geológiája 's minerologiája, Whewell physikája 's astronomiája Prout chemiája 's meteorológiája, Kirby az állatok
és növények hasonlitó phisiologiája Bell : az emberi kéz 'sat, E' jeles,
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a' reformbill óta.Sokkala' reformtörvény
követek háza, mint a' harmadik rend képviselje,
és a' parlament népelemi része, tekintetett a'tulajdonképeni nemzeti képviseletnek. Es a' most uralkodó dynastiának trónra meghivása óta azon osztálva a' parlamentnek, melylyben a' nemzet képviseli ülnek, tartatott a'
parlament f alkotó részének. A' királyi hatalmon kivül ellensúlyul a' nemzetnek képviseli által gyakorolt hátain iá al szemben Otl volt ug\ an a't'el-oház, és az alsó ház semmi határozata nem birt érvényességgel, ha az az
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utóbb emiitett két hatalom által is el nem fogadtatott. Igaz hogy e' szerkezet
által a' nemzeti képviselet hatalma semmivé tétethetett volna, ha ezen utóbbi,
alkotmányos alaptörvény áítal, fel nem ruháztatott volna joggal az állodalom
fentartására, és a' kormány mködésére megkivántató pénzbeli eszközök
megtagadására. Mert ha az alsó ház az álladalmi költségvetést el nem fogadná, az egész kormány gépezet felakadna, 's a' dolgot netaláni egyetnemértés esetében enynyire jutni nem engedi sem a' király sem a' lordok háza
hanem hogy a' gyakorlat ezen jognak és elméletnek mindig megfeleljen,
megkívántatott, hogy az alsóház mindig tiszta, független, a' nemzettl
szabadon választott férfiakból, mind igazi képviselibl álljon és azon esetben midn a' követek többségét a' korona vagy a' lord teremtményei képeznék, a' nemzeti képviselet joga csak szinleges,és puszta csalódás lenne.
Közelebbrl megtekintvén miként volt a' nemzetet képviselend alsóház alkotva, azonnal látandjuk, hogy a' nemzet képviselésére szánt alsóház épen nem képezte valódi képviseletét a' nemzeti testnek nem volt
tolmácsa a' nemzeti akaratnak, és közvéleménynek, hanem az aristokratia hatalma gyarapítására, és szilárdítására szolgált. Az angol birodalmi
földbirtok legnagyobb része nem nagy számú elkel és gazdag család birtokában volt melylyeknek fejei a' lordok házában ültek. A' grófsági (megyei) követek választása legnagyobb részint e' családok befolyása alatt
állott, és ilylyen követekül többnyire a' hatalmas pairek ifjabb fiai, vagy
rokonai választattak kik aztán természetesen leginkább családaik és az
aristokratia érdeke szerint szavaztak. Ha minden nagyobb város hol roppant gazdagságú, de a' születési aristokratiához nem tartozó férfiak laknak,
kik sem megvesztegetés sem megfélemlítés által egy különös osztály érdekeire meg nem nyerhetk, az alsó házban képviselve lett volna, ezeknek
követeiben a' magas aristokratia oligarchiája mindig hatalmas ellenzékre
találanda. De számos város, mely lyek közül többen száz ezerét felülhaladó,
mindegyik legalább tizezernyi lakost számlál, nem birt joggal bár csak egy
követet is küldeni az alsóházba csupán azon okból mivel több száz év
eltt még nem voltak jelentékenységgel biró helységek. Ellenben léteztek
irott törvények, melylyek 204 kis helységnek biztosították az alsóházbai
követküldési jogot. E' 204 helység közül igen sok, idfolytával olyly csekélylyé silányult hogy egyik sem volt képes 50 választót felmutatni
125 ilylyen helység felett 89 felsházi lord gyakorolt véduri jogot, más 70
felett más személyek gyakorolták ugyanazt, hatról pedig a' korona rendelkezett. E' kis helységek (rottenboroughs) mindöszve 293 követet küldöt,
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kik tehát mind nem voltak a' nemzet által választottaknak tekinthetk, hanem választásuk más, többnyire személyes befolyás
eredménye volt. Sok ilyly nyomorú, de parlamenti joggal felruházott helységben a' követválasztást 50 60 font sterlingen meglehetett vásárlani
több ilyly helység választási jogát gyakran eladta a' keletindiai keresked
tek az alsóházba

,

—

társaság egyedárussága

és a' nyugotindiai rabszolgaság

,

védinek

,

kik

létez viszszaélések fentartásával, ugy
hogy e' kis helységek választási jogával formaszerinti kereskedés zetett.
Több törvény állott fel ugyan Angliában a' parlamenti megvesztegetés ellen.
Harmadik Vilmos egy törvénye p. o. tiltotta választás alatt a' választóknak
valamit fizetni, a' megvesztegetett választó választási jogának és a' jelelt

egyébbel

nem gondoltak
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csak
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megválasztathatási jogának elvesztése alatt. Más törvény az ilylyen válaszmegvesztegetésekre 500 fontnyi büntetést szabott. E' szerint tehát megvolt ugyan tiltva a' választóknak a' választás alatt pénzt vagy más egyéb
jutalmazást adni de semmi törvény nem tiltotta azt hogy a' követi jelelt a'
választás eltt vagy után biztositson és adjon a' választóknak kárpótlást
uti 'a egyéb költségeikért és idveszteségökért, st inkább a' legtekintélyesebb angol jogtudósok Ítélete szerint is ez szabad volt, és ez épenolyly
tási

,

,

,

szabad és méltányosnak tekintetett, mint idveszteség é» útiköltség fejében kárpótlást nyújtani a' tanúnak kitl valaki törvényszék eltti bizonyságtételt kivan. Ezáltal természetesen tág kapu volt nyitva a' megvesztegetésnek, esakhogy más név alatt. Igaz ugyan hogy ujabb idben az efféle
vesztegetések mind ritkábbakká váltak és az alsóházi követi jeleltek adományai leginkább a' választóknak adott nagy lakomákból állottak. Többen
próbálták bizonyitni, hogy a' parlamenti helyek ezen vásárában semmi
bnös, vagy a' közjóra nézve kártékony dolog nem fekszik, hivatkozva az
egyházi és katonai hivatalok megvásárolhatására, mely lyek azért még sem
láttatnak el roszúl. Mondák: ha lehetetlen a' személyes indokokat egészen
elháritani, 's ha ezek utoljára is több tekintetben jobb választásokra vezetnek mint milylyenek más tisztább magasabb de tévedésnek inkább
alávetett indokok mködése mellett volnának elérhetk, nincs mit tenni,
mint el nem érthetve a' képzelt tisztaságot, azokkal megelégedni, és a'
megvesztegetés mi ellen anynyi felszólalás történik nem egyébre megy
ki, mint arra, hogy a' nép személyes érdekét kell számba venni 's a' nép
kegyét megnyerni.
De azért tagadhatlan volt, hogy a' parlamenti választások köri nagy
viszszaélések hatalmasodtak el. Még mieltt a' francsia forradalom a' tökéletes népképviselet eszméjének új lengülést ada
már élénken éreztetek
annak szüksége anynyiva hogy maga Pitt William , kirl azt mondják,
hogy a' nemzet literét jobban ki tudta ösmerni mint bárki más szükségesnek találta a' közéletben fellépése alkalmával, egy tetemes párt kegyét
az által keresni hogy a' parlamenti reformot indítványba hozza melylyet azonban abbahagyott ministerkorában. Ellenben Bürke Edmund
minden viszonyok között állhatatosan ellensége maradt a' parlamenti fenálló szerkezet változtatásának 's mindig ellene volt az egyes újitásoknak
azon okból hogy megtétetvén az els lépés nem lehet tudni hol lehetend majd megállapodni. A' parlamenti reform ellenzi a' históriai jogra
támaszkodtak, de csakhamar felléptek mások, kik ket épen a' históriai
jogokból czáfolták meg. Lord John Russell és mások oklevelekbl ellenmondhatatlanul bebizonyították, hogy az alsóház akkori alkotása csupán
csak viszszaéléseken, és els Edvárd alatti (1294 eredeti öszveállitásának
elfajulásán nyugodott. A' nemzeti képviselet újjá alakításának szószólói
mindinkább megnyerték részökre a' felvilágosult közvéleményt, és törekvéseikben, minden elitéletekben el nem fogull hazafi gyámolitására
mithattak, kik megismerek, hogy az alkotmányba becsúszott számtalan
viszszaélés elszüntotésének akadálya leginkább az alsóház hibás szerkezetében fekszik. Mig azonban a' Napóleon elleni háborúk tartottuk, a' nemzet figyelmét a' külügyek sokkal inkább Lefoglalták, hogy sem komolyan
foglalkozhatott volna belügyeivel. De a' toryk csalódtak azt hive, hog\
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reformereket a' béke helyreállása után is el lehetend hallgattatni. Már
Wellington alatti tory-ministerium kénytelen volt engedményekre hajlani 's a' katholikusok emancipátiója által a' conservativek régi rendszerétl eltérni a' király pedig csak hamar el nem kerülheté Avhig ministeriumhoz folyamodni, hogy Angliát a' francziaországi júliusi forradalomhoz hasonló catastrophátol megóvja. Az új ministeriummár 1831. mártiusban a' parlament elébe terjesztette a' reformbill tervét. A' reform ellenzi
azonban akkora tevékenységet fejtettek ki, hogy e' törvényjavaslat az
alsóházban csak egyetlen egy szavazat többségével ment keresztül. A' király ebbl alkalmat
feloszlatni a' parlamentet de a' május végén történt új választások eredménye az ln hogy 388 reformbarát választatott
meg, ellenzi közöl pedig csak 2-17, 's ezek között is 180 olylyan volt,
kik megválasztatásukat épen azon választási joggal felruházott kis helységek védurainak köszönék melylyek az új törvényjavaslat szerint e' jogukat el fogták veszteni. Az új parlament megnyittatván a' bili újra szavazás alá került, 's ekkor az alsóházban nagy többséggel fogadtatott el;
lord Russel azután a' felsház elébe vitte
a' lordok házában szavazásra
kerülvén 199 szavazattal 158 ellen elvettetett; a' többség között 27 rottenborough-tulajdonos és 21 egyházi pair volt. De ezen elvetés rósz következményei csak hamar mutatkozni kezdettek. A' f ellenzk Londonderry, Newcastle, 'sat. palotáit és mezei lakait a' nép lerombolta, magok
pedig a' legdurvább megtámadásoknak voltak kitéve. Több reformellenz
lord sietve megersítette kastélyát magát a' megtámadások ellen védend.
Anglia majd minden városában és helységében gylések tartattak ellenállás vagy támadás czéljából. Több helyt lázadás ütött ki mint Nottingham 's Derbyben legborzasztóbban pedig Bristolban. A' legolvasottabb
napi lapok az egyesületeket fegyverkezésre szólitották, részint, hogy a' torykat engedékenységre kényszerítsék, részint, hogy a' pórnép rablási kísérleteinek elejét vegyék. Londonban az egész City nagy diszmenetet tartott
a' lordmajor vezérlete alatt, hogy a' király, ki a' tory gondolkozású udvar és idegen cabinetek befolyása következtében ingadozni látszók el ne
bocsássa whigministeriumát. Nem kevésbé aggasztó alakot öltöttek magokra a' dolgok Skócziában többnyire minden grófságban gylések tartattak a' nép felizgatására. A' hirlapok az országban mindenütt alakuló reformegyesületeket fegyverre szólitották. Hiában adott ki a' király proclamátiokat a' lázongó gyülekezések ellen. Burdett elnöklete alatt csakhamar
nagy középponti egyesület alakult melyly czélül tzte ki az öszszes népert ezen egy czélra irányozni. A' dolog állása ez által igen megváltozott.
1831. december 6-án a' parlament újra megnyittatván, a' parlamenti reform szükségessége a' király által a' trónbeszédben a' nemzet kívánságának megfelelleg a' leghatározottabb kifejezésekben kimondatott, 's miután az alsóház december 18-án a' némelyly pontjaiban módosított, de lényegében nem változott reformbillt elfogadta a' lordok háza többé törvénynyé emelésének nem mert gátlólag útjába állani.
A' reformbill által az alsóház öszves tagjainak száma nem szenvedett
változást ugyanaz maradt melyly azeltt volt t. i. 658 hanem Anglia
most abba 110 grófságából 143, 185 városából és helységébl 324, oxfordi,
és cambridgei két egyetemébl 4, tehát öszvesen 471 követet küld Wales
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13 grófságából 15, városaiból, és helységeibl 14; Skóczia 30 grófságából
30, 76 városából, és helységébl 23, tehát öszvesen 53, végre Irland 32
grófságából 64, 34 városából, és helységébl 3i), 's a' dublini egyetembl
2, tehát öszvesen 105 követet küld. A' választási rendszer nagyon megegyszerüsittetett. Örökké arra néztek Angliában, hogy csak a' müveit osztályba tartozó személyek nyerjenek ülést a' parlamentben innen keletkezett azon elv
hogy csak „gentleman" lehet parlamenti tag. Ilylyennek
pedig csak az tartatik, ki némi önállósággal bir
és életkeresetére
nézve nem függ közvetlenül másoktól. P. o. a' ki nyitott boltot tart kis
,

,

,

,

boltos

mesterember kézmves

,

,

meg sem

,

nem

tartatik igazi gentlemannek,

's

azért

parlamentbe, épen ugy nem a' fogadós, vendégls,
a' ki másnak szolgálatában áll. Ellenben gentleman és parlamentbe választható a' gyár- vagy kézmüvészeti üzlet tulajdonosa nagykeresked földesúr freeholder (szabad kis birtokos) farmer (jószágbérl). 'S mivel átalában miveltség feltételéül bizonyos vagyon
felvehet, örökké néztek arra, hogy bizonyos jövedelemmel birjon minden,
ki a' parlamentbe megválasztatik, 's jelenleg a' jövedelem kimutatásának
kötelessége alól csak is a' lordok legidsebb fiai, midn az alsóházba követi választatnak és az egyetemek követei mentesek minden többi tag
megválasztatási feltételéül a' grófságokban 600 fontnyi, a' városokban 300
fontnyi saját vagyonáboli évi jövedelem van megszabva. Angliában a' parlamenti tagokra nézve bizonyos vagyon, és jövedelem birása azért is szükséges mivel sem útiköltséget sem napidijakat nem kapnak. Azért a' radicalok a' választási census eltörlését sürgetvén egyszersmind a' parlamenti tagokra nézve napidijak behozatalát kívánják. A' reformbill által a'
választók száma tetemesen megszaporittatott mert a' választói jog feltételéül 10 fontnyi évi tiszta jövedelmi minimum van meghatározva, st városokban elegend annak kimutatása, hogy valaki 10 fontnyi házbért húz
vagy fizet; 's nemcsak a' szabad földbirtokosok vannak választói joggal
felruházva hanem az emphiteuták (örökbért fizetk) is ha 10 fontnyi
tiszta jövedelmet képesek kimutatni. Ámbár pedig a' parlamenti reform
által a' szavazók száma a' választásoknál tetemesen öregbedett azért most
is a' választások többnyire gazdag emberekre esnek. Hanem a' községi
rendszer átalakítása által a' reform elvei a' községi rendekben is keresztül
vitettek és a' helybeli szavazatjog az általánossal öszhangzásba hozatott,
ez által a' községi szavazók száma is tetemesen öregbittetett 's a' reform
a' városi hivatalbeli családokra nézve épen olylyan hatással volt, mint a'
lordokra nézve; mert ezek ezáltal túlnyomó befolyásukat a' parlamenti
választásokra elvesztették 's a' népelem befolyása tetemesen gyarapodott.
A' véduraságnak, Anglia régibbi státusférfiai eme nagy emeltyjének bukásával jövre minden kormány a' nép gyámolitásától tétetett függvé.
Azonban Nagy-Brittaniában a' parlament alsóháza alkotása körül most
sem egyforma, hanem igen különböz anyagi, és törvényi viszonyok hatnak be. A' parlamenti választással biró földmi velk ezerén ként állanak függésben nagy földesuraktól, és különösen Angliában sok föld van 2 fontnyi
örökbérért nagy földes uraktól átengedve, mivel a' reformtörvény szerint
az ilylyen örökbérlö, st az egyszer jósságbérl is választói jogképes. \
mesteremberek is ezerenként állanak egyes nagy kézmü/.eti esg\ ártuválasztható
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lajdonosok szolgálatában. Skócziában a' mestereraberek ugyan inkább dolgoznak magok kezökre Irlandban a' fóldmivelk függése a' földesuraktól
még nagyobb hanem itt a' protestáns fóldesuraktóli függéssel szemben
nagy ellensúlyt képez a'katholikus földmivel ragaszkodása hitsorsosaihoz.
Angliában a' fóldmivelk számra nézve nagyon hátra állanak a' többi rendek
mögött, Skócziában körülbelül ezekkel sulyegyenben állanak, Irlandban
pedig sokkal felülmúlják. 1832-ben, a' reformtörvény els évében Anglia,
és Wales 656,337, Skoczia 64,447, és Irland 92,152, is igy az öszszes hármas
királyság 822,936 választót számlált. Ámbár pedig a' parlamenti reformnak
következtében az angol alsóházban a' népelem nagyobb szerepet játszik,
mint azeltt azért az aristokratiai elem még sem szoríttatott ki st azóta
is igen tetemes befolyással bir; csupán csak azóta inkább ugy tekinthet,
mint a' népelem szine hogy sem mint a' magas születési aristokratia kizárólagos castája; egyszersmind e' két elem folytonos végy ülése az angol
alsó házat megóvja democratiai túlságoktól. Angliában a' néptömeg, 's
igy a' választók nagy része a' társadalmi viszonyok által elidézett, és
azokban gyökerez függési állapotban lévén, e' körülmény fontos indokokat
szolgáltat a' radicaloknak folytonosan a' választási mód megváltoztatásán
dolgozni , 's a' nyilvános szavazás helyett titkos szavazás behozatalát kívánni; st a' radicalok pártja a' választók számának a' reform törvény által
elidézett szaporításával meg nem elégedve, a' parlamenti választásokra
nézve általános szavazatjogot sürget.
Az angol alkotmány a' legújabb idkben is kitüntette jelességét kezén
fogva járván vele igazi nemzeti politika, melyly egyaránt gondoskodik kereskedés és miparról , közigazgatás'és rendrségrl közbátorság fentartásáról, nyilvános igazságkiszolgáltatás mellett, tökéletes nyilvánosságot
tartva fenn nemzetgazdászati, és pénzügyekben a' magasabb politikával,
és diplomatikai alkudozási mesterséggel a' nemzet és minden egyes polgárok, és érdekeiknek a' külfölddel szemben erteljes oltalmára, nagy hazájok
virágzása, és hatalma fentartására, és gyarapítására élve. Az emberek, kik az
angolok önzését emlegetik olylyanok kik az angolok fáradhatatlan önfeláldozó hazafiúi közszellemérl legtávolabbi sejtelemmel sem birnak. Igen,
mert a' józan fontoló angol nép szivesen megragad, kivált kereskedésben,
minden, kivált más kormányok, és népek ügyetlensége következtében, kinálkozó elnyt. Beszélnek az angol nép borzasztó Ínségérl, kevés dúsgazdaggal szemben meg nem gondolva hogy megczáfolhatlan statistikai
adatok szerint Angliában a' jobb élelmiszerekbl p. o. hús, búza, kenyér,
ser, czukor, kávé, theából egy év alatt egy angol népemberre 10, st 20
anynyi esik mint sok más müveit európai országban ; és hogy az ország
közügyeiben vett élénk többnyire népünnepileg gyakorlott részvét az angol polgárnak sokkal magasztosabb 's hazájára büszkébb öntudatot, és
magasabb életélvet szerez mint sem azt az önkény alatt él csak gyanithatná is. Pedig Angliában az angol alkotmánytól egészen független hátrányos viszonyok léteztek. Ezek az angol alkotmánynak nem árnyoldalaiul tekintendk hanem dicséretéül felemlitendk mivel ezen akadályok
daczára azon alkotmány, olyly nagy polgári szabadságot, olyly nagy álladalmi hatalmat, és virágzó nemzeti jóllétet volt képes megalapitni. Anglia
több izben meghódittatott szászok dánok és normannok által
az or;
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szag többnyire felosztatott a' gyztesek között, és a' gyztes elnyomta a'
gyzöttet; ebbl a' nagy személyes egyenletlenségbl, nyomasztó hbéri
viszonyokon kiv ül, keletkezett a' vagyonnak, különösen a' földbirtoknak
nagy egyenltlensége. De az erteljes hajdani szász szabadsági elvek a' szabad angol alkotmánynak a' szabadságszerü népfejldésnek és ezen alapuló mai alkotmánynak magva azáltal tüntette ki dics erejét hogy a'
személyes és hbéri nyomásokat és egyenltlenségeket 's a' hivatalbéliek önkénvét olyly korán 's olyly tökéletesen legyzte. Az angol, és átalában a' szabad alkotmánynak jelességei között nincs természetesebb, szembcötlbb és nagyobb, mint az, hogy az országnak legjobb kormányt, legjobb ministereket teremt és biztosit. Ott a' státusférfiak élete, tehetsége,
nyíltan tárva áll a nemzet eltt, és kitnik a' szabad országban minden
politikai viszonyok nyilvánossága mellett. A' nemzet választott képviselinek többsége, szabadsajtó népgylések és kérelmezések által nyilvánuló szabad nemzeti szózat ellenrködése felvilágosult fejedelem vezér,

,

,

1

,
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határoz a' ministerek képessége és méltó volta felett 's mig
ezek a' bizalomra méltóknak mutatkoznak vélek van a' nemzet akarata
és ereje, 's az ellenzék csak acra szolgál, hogy belátásuk élesbittessék 's
kettztetett buzgalommal törekedjenek a' fejedelem-, haza- és nemzetnek
üdvös dicsségesjes szepltelen tiszta kormányzására. De továbbá az angolok és az angol alkotmány jelessége, egyfell az ó angolszász néptörzsök
ama sajátságos jellemszilárdságában fekszik, melylyel mindig szilárdul
ragaszkodott ó germán sjogaihoz és hajdani szabad institutióihoz; ugy,
hosrv midn azokat tettleges megsértéstl meg nem is tudta oltalmazni,
megmentette legalább azok jogeszmejet, magasztos elveit; másfell e néptörzsök sajátságos gyakorlati tehetségében, józanságában és elegend er
mellett gyakorlati mértéktartásában. Végre az angol alkotmány lényege
az emberi polgári és politikai szabadságban és a' közügyek szabad önkormányzásában fekszik, lehetleg egyszer, czélszer állodalmi hatalmak
vezérlete alatt melylyek alkotmányszerüleg a' köznemzeti életbl sarjadzva
ki, egymást egészséges életeleven kölcsönhatás által gyámolitják, egyszersmind egymást alkotmányszerü korlátok közt tartják. Ezt nevezik az angolok a' hatalom sulyegyenének, Montesquieu pedig a' hatalmak czélszer
felosztásának nevezte. A' lényeges dolog itt ama jeles mindig tökéletesebben kiképzdött szerkezet, miszerint sem a' király, sem valamely lyik
kamara, sem a' hatalomnak valamelylyik orgánuma, sem népgylések
egyedül magokra korlátlanul, 's a' többi orgánumok és ezeknek mködése ellen, az alkotmány, és a' társadalom egészséges szerkezete ellen dulólag nem hathatnak; st inkább az ilylyen vészes mködés azonnal kizáratik,meggátoltatik, ertlenné tétetik; 's a' hatalmak sulyegv ene magasabb
organicus értelemben véve az angol alkotmány remekmvének leglényegesebb mesteri vonását, 's a' politika legnehezebben megoldhat ó feladatát
lete alatt
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képezi.

Brittország parlamenti története a' refornibill óta. U33-diki
február 5-dikén nyittatott meg az els parlament a' reförmbiU után.
IS.'U-beu,
whigministeriummal, melyly, rövid félbeszakaaztásl kivéve
1841
közepein
kormányon maradt. A' ftíe/60«r»e-ministerilim Int
éves fenállása alatt mindinkább aléltságba sülvedt, 's a' kivált belpo-
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il támadó nehézségeken teljességgel nem tuda ert venni.
kérdésekbl
Minden jól ment 1837-ig, míg az ipar, és kereskedés virágzása mellett a'
közjóllét folyvást gyarapodott. Hanem 1838-ban a' beálló iparcrisissel megde minden tekintetet
fordult a' koczka. A' ministeriumnak erliatályos
félretev külpolitikája lord Palmerston vezetése alatt jxag'y "Britannia hatalmát 's befolyását minden világrészben addig nem is képzelt magasságra emelte ugyan, de egyszersmind az országot egy csomó baj és háborúba keverte mi roppant pénzbe került és a' birodalom criticus pénzügyi állapotját még terhesitette. A' kincstárban évrl évre nagyobb lett a'
hiány, 's annak fedezése az addigi eszközökkel mindinkább lehetetlen. E'
körülmény nyugtalanságba hozta a' nemzetet melylyet egyszersmind a'
közinség keserite 's ingerle. A' whigek elvesztették fejket 's a' nemzet,
reményeiben csalódva a' torykra vetette szemeit kik több izben megmutatták, hogy elkerülhetetlenül szükségessé vált javításokat, ha elveikkel
litikai

;

,

,

,

,

,

,

,

hatalmas befolyásuk által tettersen kivinni
's érdekeikkel ellenkeznek is
képesek. Azon hét év alatt a' tory-párt az alsó házban anynyira gyarapodott,
,

whighministerium, midn elvesztett népszerségének viszszaszera' gabonatörvények eltörlését inditványozá kisebbségben maradt. A' ministerium a' parlamentet feloszlatta, de az újonnan választott
's egybegylt parlement 80
90 szótöbbséget tüntetett fel a' toryk részére.
A' whigek viszszaléptek a' kormányról 's helyökbe toryministerium ült
Peel mint a' kincstár els lordja alatt.
Peel, kormányzását a' lehet legnehezebb bel- és külkörülmények közt
kezdette meg. A' whigek örökül hagyták a' chinai, és afghanistani háborút.
Francziaország Palmerston tekintetnélküli politikája által ingerelve Anglia iránt épen nem táplált 's tanúsított barátságos érzelmet. Az éjszakamerikávali viszonyok mind fenyegetbbekké váltak. St a' brittek keleti
gyzedelme a' Levanteban a' zultán részére épen nem szolgált arra, hogy
ennek tekintélyét 's a' török birodalom oszlopait megszilárdítsák mert
a' Syriában, és Kis-Asiában
kiüt lázadások tanúsították, hogy az
angollal szemben franczia és orosz befolyás sikeresen mködik. De mindezen nehézségek csekélyek voltak azokhozképest melylyek az ország bel-

hogy

a'

zése végett

,

—

,

,

,

,

:

srn

,

állapotjából, és az uj ministernek mind saját pártjához, mind ellenfeleihez
való állásából támadtak. Az el nem titkolható , 's mind inkább növeked

kincstári hiány parancsolólag szükségelt olyly rendszabályokat melylyek
saját pártja kebelében a' nagy földesurak részérl hatalmas ellenállásra
fogtak találni. Peel nem a' nagyhatalmú és büszke britt fnemesség soraiból származott
születésénél fogva azon középosztályokhoz tartozott,
,

;

melylyeknek érdekei azon testületéivel olyly éles ellentétben állottak. Az
id viszony ok melylyek között a' közéletben fellépett, a' tory párt soraiba
vezeték. De ezen saját pártja kebelében elég titkos és hatalmas ellensége
volt. Még hatalmasabb és befolyásosabb ellenfeleket számlált a' whigekben , kik személyesen sértve érezték magokat éveken át tartó ellenzésével,
melly által végre kiszoritá ket a' kormányból hogy mint elre tudák a'
saját magok által tervezett rendszabályokat vigye keresztül. Még eltökéltebb ellenségei voltak a' parlamenten kívül. Az iparüz osztályok csak a'
gabonatörvények teljes eltörlésében szemlélték üdvöket, 's tudták, hogy
Peel nem hajolhat kívánságukra ha csak saját pártja tömeges elszakadá,
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sát el nem akarja idézni. A' dolgozó néposztályok számtalan tömegei az
évekig tartó inség, a' legelkerülhetlenebb életszükségek roppant drágasága
által kétségbeesésre vive, készeknek látszottak az országot lázadás- és
vérontással boritni el. Végre súlyos teher volt Irland hol O'Connell egy
elnyomott nép igényeinek törvényes téren maradó, de a' törvényesség széls
határáig
szakadatlan izgatás által törekedett érvényességet szerezni.
Peel az általa alkalmazandó segédszerek eladását legfeszültebb figyelemmel váró alsóházban kijelenté hogy a' folyó ülés alatt nem fog állandó
rendszabályokat terjeszteni el a' hiány fedezésére, és az országos költségvetésben a' bevétel, és kiadás közötti sulyegyen helyreállítására. A' jövedelemhiányból támadó szükség ideiglenes fedezésére kincstári jegyek
kiadását, 's a' parlament által megajánlandó hitel megadását indítványozta,
mi el is fogadtatott. Ezzel october 6-án az ülés bezáratott. Idközben alkalma volt elkészitni az ország állapota által igényelt 's a' közvélemény
által tle várt rendszabályokat. Különösen Irlandot 's erkölcsi dictatorát
O'Connellt arról igyekezett meggyzni, hogy a' kormány komolyan hozzá
látand Irland bajai és sérelmei orvoslásához. A' külpolitika is nagyon
igénybe vette ezen id alatt az új kormány gondoskodását. A' chinai háború nagy hévvel foly tattatott Spanyolországban Espartero szabadelmü
politikája helyeseltetett és gyámolittatott. Az éjszakamerikávali lehet
bonyolódások miatt nagy tengeri készületek tétettek, ámbár a' kiegyenlítés végs megkísértése czéljából lord Ashburton oda rendkívüli követül
küldetett. A' keletindiai dolguk állása az addigi fkormányzó lord Auckland által követett politika megváltoztatását tette szükségessé 's ennek
viszszahivása után a' fontos állomásra lord Ellenbor ough neveztetett ki.
November elején Victoria királyné fiat szült 's a' nemzetnek fiu trónörökös reményét nyújtván, ezen esemény lényegesen befolyt a' nép jó hangulatára 's az új ministerium állásának megszilárdítására. Azonban ezalatt
az ország belállapota napról napra aggasztóbbá vált; számos erszakos
támadás történt személy és vagyon ellen. Túlságosan nevekedett a' kivándorlás kivált gyárvidékekrl. Sok véletlen szerencsétlenség is történt. A'
britt sereg chinai gyzelmei 's a' Nagybritannia és Persia közötti kereskedési szerzdés megkötése, melyly az angol kereskedés részére tetemes
elnyöket biztosita nem volt képes az ország csüggeszt belállapotjából
támadt kedvetlen hangulatot enyhítni valamint az öt európai nagy hatalmasság közötti szerzdés sem a' rabszolgakereskedés eltörlésére. Kevéssel a' parlament megnyitása eltt kilépett a' cabinetbl Buckingham herczeg ki roppant befolyással birt a' földmivel megyékben 's ez által elárulta, hogy Peel és az általa képviselt és a' parlamentben számos párt
között komoly véleményegyenetlenségnek kellett támadni a' gabonatörvényekben behozandó módositványok iránt. 1842-ben február o-ikán nyittatott meg a' parlament 's febr. D-ikén adta el Peel törvényjavaslatát a'
gabonatörvény kérdésében. A' mozgó vám-scalát megtartotta 's csak a'
vám maximumát szálitotta alá 35 shilling, Spencérl, 1 quartertl 20 shillingre, midn egy quarter búza ára az országban hat héti középár szerint
shillingre emelkedett a' piaezi ár emelkedésével a' vámnak megfordított arányban szállani kellc. Hasonló arányban mérsékelte a' vám maxi,
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mumát más gabonák,

:
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hüvelyes veteményekre nézve.

Al angol gvarma-
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tokból behozandó búza vámját 5 shillingben állapította
meg, mihelyt ennek ara a' belpiaczokon 55 shillingre szállott. E'
törvényjavaslat általa'
nagy földbirtokosok legnagyobb mértékben koczkáztatva
lenni vélték érdekeiket; a' whigék Peel engedményeit jelentékteleneknek
nyilvániták a'
fogyasztó nep könnyítésére, 's állandó vámot
javasoltak; a' gabonatörveny elleni liga a' gabonavám teljes eltörlése mellett
szólalt fel. Meo-kezdodott a nagy parlamenti harcz Peel ellen de
Peel gyzedelme tökéletes
volt Hanem e törvény nem fogadtatott
olly helyesléssel a' parlamenten
:

kivul, s az ellene tartott zajos

gylésekben,

kivált az elkeseredett ayári

népesség kozott mind hevesebben kikeltek, st
némelyly helytt Peel kénét
nyilvánosan megégették. E' tájt érkezek külföldrl

ama

borzasztó tudósí-

hogy Kabulban az angol consul Maenaghten megöletett,
a' britt sereget a fellázadt népesség megverte,
viszszavonulásra kényszeritette
tás,

szinte megsemmisítette. A' toryk már ezeltt
nem helyeselték lord Aucklandnzk Indiában követett hódító politikáját,
kijelentve, hogy az Induson
inneni hoditmanyok meg nem tarthatók, mig
a' folyónak elébb egész hoszszaban nem lesznek urai; de azért a' ministerium
a' britt feo-yve^en ejtett
szegyent megboszszulandó azonnal a' szükséges
ersítések megküldésérl
gondoskodott mi a' nép helyeslését megnyerte. De
iparkodott belpolitikájára nézve is megnyerni a' közvéleményt.
A' kivándorlási törvény által
konynyebbsegek szereztettek azon szegényebb néposztálynak
melyly kivandor as által kívánt sorsán javitni 's addig
mindennem húza-vonának,
csalásoknak volt az athajózásnál és megtelepedésnél
kitéve; valamint más
törvények által az anyaország és gyarmatok
közötti forgalom addio- fen ,

,

,

,

tartott szoros

tiltorendszere is enyhittetett. 1842. martius
11-ikén adta el
reel tervet a kincstári hiány fedezésére
és a' megbomlott pénzügyi viszonyok szabályozására, melylyet a' következ
évek legdúsabb sikerrel koszorúztak ,8 melyly e' státusférfi mély belátását
tanúsította. Eléadva a'
pénzügyi állapotot, jövedelmi adó behozatalát
indítványozta; e' merész
rendszabály barátját és ellenségét bámulásba
ejtette, 's nem ok nélkül
mondtak el arról, hogy az az egész pénzügyi és
adózási rendszernek gyökeres átalakítására vezetend. E' jövedelmi
adót minden 150 font ste?linget meghaladó jövedelemtl 1 fontra
7 pencere, tehát 3 %-ben javasolta
megállapitni Ilylyen adó ott háborús idk alatt
fordult
elde a'
rendszabály különösségét az tette hogy minden
1500 pfton alóli jövedelem
adómentes maradt, holott azeltt egész 50 fontig
le megadóztatott a' jövedeem Ellegesen 5 évre állapíttatok meg.
Ugyanekkor egyszersmind
mas törvényjavaslatot is terjeszte el a'
ministerium, melyly az ipar és kereskedésnek akkor nyomott állapotjában
tetemes könynyitéseket nyujta
több változásokat hozva be a' vámjegyzékben.
E' változások azon elven
alapultak hogy minden ved- 's más olylyan
vámok eltöröltessenek melylyek a kincstárnak nem hajtanak
tetemes jövedelmet, ellenben a' foro-almat érzékenyen nygözik; valamint a'
gyári nyers anyagokra vetett vámok is, melylyek az iparczikkeket drágítván,
ezeknek keletét korlátolják
liiki érezte
hogy e rendszabályok kezdetét teszik Anglia
pénzügyi 's kereskedési rendszere gyökeres
átalakításának, mint, a' whigék legnagyobb
latalmuk idejeben sem mertek javaslatba
hozni. E' törvényjavaslatok belyomasa bel- és külföldön roppant volt. Minden
csudálkozott azon kor-
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ingerült , hatalmas
mányférfi merészségén ki a' kormányról leszorított
teljesen nem bízhatva, st
pártjában
saját
megtámadva,
párttól
befolyásol
szemekkel tekintve, bátorkodott állasa
a' népnek is nagy részétl gyanns
tehát az álladalom leghatalmasabb
vagyonos,
öregbitni
a'
nehézségeit még
különösen ezemivel
e' rendszabályok
ellenzésével,
elrelátható
osztályai
a' jelen igévalamint
jövend,
ket találták. De csakhamar kitnt, hogy a'
kormanytudomamagas
párosult
tapintattal
finom
nyei mély belátásával,
tornyosuló akadályokat
nv a a' körülménvek nehézségeit megbírta, 's a'
rótt a' föld- es pénzáldozatokat
képes volt. Javaslata által olvly
az ország legcntiaddig
mint
közjaváért,
ország
az
anstocratia nyakába
meghozattak,
áldozatok
cusabb háborús korszakában sem történt, 'S az
indítványozóját;
azoknak
szidalmazva
bár vonakodva, bár duzzogva, bár
ellenzés daczára is mind
mert végre a törvényjavaslatok a' leghevesebb
,, . u ,
két házban keresztül mentek.
L
alakult a' belallapot, kivált a gyai,

Wyzni

-

Hanem

ezalatt

mind fenyegetbben

közvetlenül nem leheti sevidékeken, melylyeknek szenvedésein azonnal
vidékefejét a' chartismus. (1. Chartisták)
gitni: Fenyegetleg emelte
komolyabb
mind
megtámadások
elleni
ken elforduló vagyon- és személy
viszonyok
jelentséget nyertek. Külföldön az éj szakamerikávali
í

A

politikai

zavarták

a'

jövendre

kinézést.

Az

ásiai

háborúk nem keyésbbé öregbí-

költséges hadikeszuleteket tétették a' ministerium nehézségeit folyvást
Angliával kotott kereskedési
vén szükségessé. A' brazíliai cabinet is az
magát Anglia kereskeszerzdés kitelése után oda látszott hajlani, hogy
a törvényhozás az
hogy
mindamellett,
dési nyge alól felszabadítsa. 'S
fel, 's az ország pénzügyi viszoülés folytán nagy eredményeket mutatott
javulni kezdenek nem esilnyai a' negyedévi bevételi kimutatások szerint
st inkább az izgalom nttön ntt, s a tömegek
,

,

lapulának

a'

kedélyek,

rendsza-

szigorú
olyly fenyeget alakot ölte, hogy a' kormány
repeal zászlóját
a'
O'Connell
Irlandban
bályokboz lön kénytelen nyúlni.
forrongás köaggasztó
Ilyly
valaha.
mint
ki,
tzte
újra és tevékenyebbül

mozgalma

.
. .
zepett záratott be az ülés.
1843-iki ülésnek, az asiai gyzel
Feszült várakozással néztek elébe az
hatalomra, hogy ve
mek, és hóditások olyly fényt árasztottak az angol
tetemesen nemindenütt
befolyását
télytársai féltékenységét felköltvén
,

gyzedehnek

*******

8
benn pedig az elhatározó parlamenti
erkifejtések a kormán)
tett
elnyomására
lázadásának
osztályok fenyeget
hogy a' közhatalom ezen megtekintélyét tetemesen megszilárdították ugy
az anvag, jav.tasok u ja
felhagyott
évben
Bzilárdulásában bízva, Peel ezen
0'Con»eU ónáSJ k,tcr,euVsu izgata^i
való tovább haladással. Irlandban
kormán >,
öltöttek a' dolgok, bogy
következtében olyly
J
7 fenyeget alakot
dand-olhaüi
nem
szembeszállandó
erejét
törtóXet eseménynyel

velte;

,

,

2n

^-^
.£^«*S

halasztható tovább azon rendi
"ét Eljvén az 1844-iki ülés, Peel nem
reformerek
abályokat, melylyeknek életbeléptetését a'
melylyre a jovedelen aciq
idszak,
azon
kitelvén
.ették; mivel 1845-ben
megadását
ajánlva, nem remélheté annak ujabbi
Ezen
a tovább, javítási igényeknek.
tesz,
nem
eleget
részben
„émi
reformja
bankügy
angol
az
pontosabb rendszabálya,
elégtelen ross watások
bogy a' pénzforgalom szabályoztassék és az

S

'a

^"^^uJ
,

,

;
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séretében mindig beállani szokott ipar 's pénzcrisiseknek eleje vétessék.
fontos lépése volt a' czukorvám alábbszállitása ; itt azonban ellenzésre
talált egyfell az érdekeikben sértett nyugotindiai ültetményesek , másfell a' whigek és szabad kereskedési párt részérl , mivel Peel állhatatosan
a' rabszolga-munkával terményzett czukornak az angol piaczról leend
kizárása mellett maradt. E' tárgyalások alatt, valamint a' nem sokára sznyegre került gyárbill alkalmával melyly a' gyárokban dolgozó gyermekek 's ifjak munkáját szabályozá, többször feltámadott ellene a' torypárt
mindannak következése azonban csak al régi nagy tory- és whigpárt mind
nagyobb felbomlása lett.
A' ministeriumra nézve kedvez eljelek között következett be az 1845diki ülés megnyitása. Az álladalmi jövedelmek gyarapodása, a' kereskedés
és ipar virágzása fényesen tanusitá megkezdett pénzügyi 's kereskedelmi
rendszabályai czélszerüségét 's hatásuk kedvez benyomása alatt Peel új
nagyobb reformokhoz készült. A' jövedelmi adó további fentartásának kinézése nyújtott minden ellene egyesül pártnak anyagot megtámadásra.
Februarius 14-én adta el nagyszer javaslatait uj vámjegyzéki, és adózási változtatásokra nézve melylyeknek rendeltetése volt a' nép könynyebbségére különösen az ipar , és kereskedést nyomasztó adónemeket
mérsékelni. Eladta , hogy a' jövedelmi adó segedelmével a' nem egyenes
adózás körül már az elbbi években nyújtott többféle és tetemes könynyitések mellett 5,000,000 font sterlingnyi jövedelmi felülséget várhatni,
ellenben a' jövedelmi adó nélkül az országos jövedelem egyéb forrásai még
sem volnának elegendk a' kiadások fedezésére: tehát a' vámok, és acciseknek további mérsékelhetése végett a' jövedelmi adónak további három
évre megtartását indítványozta 's ezzel egybefüggleg a' czukorvám további alábbszállitását, minden kiviteli vám eltörlését, majd minden ipari
nyers anyagra vetett beviteli vám és az igen nyomasztó üvegaccise eltörlését. Mindezen törvényjavaslatok minden részint heves megtámadások,
részint vonakodó ellenszenvek daczára mind a' két házban nagy többséggel keresztül mentek. Azon meggyzdésbl indult ezekben ki Peel, hogy
valamint a' jelenkori álladalmaknak átalában, ugy különösen Angliának
életforrása hatalma, 's nagyságának, tekintélye
az ipar, és kereskedés
's befolyásának, jólléte, 's vagyonosságának alapja. A' vámtörvény megersítette Peel állását; a' vagyonos, iparos középosztályok benne szemlélték azon férfit ki elég szellemi tehetséggel 's erélylyel birt elveiknek
lassankénti érvényesitésére. Ezeknek segedelmével állotta ki a' nagy vihart melly ellene a' Maynooth és Collegium-bill alkalmával keletkezett,
melylyek által Irlandban jobb köz- és népoktatás alapját akarta megvetni.
Kevéssel a' parlament bezárása után a' középszernél roszabb aratás miatti
köz aggodalom bizonyossággá vált. Már october végén , a' természettl
gyámolitva, roppant tevékenységet kezdett kifejteni a' gabonatörvény
elleni liga, 'sa'whig párt legbefolyásosabb tagjai addig mérsékelt állandó
gabonavám védi egyszerre a' gabonatörvény teljes és azonnali eltörlése
mellett nyilatkoztak, ide szegdött a' „Times" is Anglia légbe folyásosibb
hirlapja. A' dolgok leend alakulásának bizonytalansága közben azon hir
lepte meg a' fvárost, hogy a' ministerium tömegesen lemondott. Ezen
idpontban Nagybritannia közállapota még kétségesebb vala mint midn
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Peel átvéve a' kormány gyeplit. Az egész országban olcsó kenyér utáni
kiáltás hangzott az élelmiszerek folyvásti drágulása mellett, Amerikában
az Oregonvidék miatt, Asiában a' Shikck katonai állatialma részérl háborn

De Russel, a' whigpárt fnöke az állapotot igen nehéznek
nem vállalta el a' ministerium alkotását ugy hogy még az év vége

fenyegetett.
találta

,

's

,

,

eltt Peel újra az igazgatás élén állott, hol mint a' vagyonos középosztálvok bizalomférfia megtette a' fcsapást a' régi kiváltságos társaság organisatioja ellen. (Lásd angol gabonatörvény és Peel azon idszakig, midn
:

ministeriumból újra kilépett.)
1846-ban Peel a' ministeriumból ismét kilépvén, a' nép egy része
a' nagy gabonatörvényelleni izgató belépését
óhajtotta volna Cobden
az uj ministeriumba más fell Peel, és jeles ifjabb társai nem fogadták el a' lord Russeltöl tett ajánlatokat, ugy, hogy tiszta whig ministerium alakúit, melylynek iránya Peel rendszabályai által ki volt jelelegyiránt felkave. Folytatása a' megkezdett gyakorlati javitásoknak
müiparos, és keresked osztály érdekeit. Russel
rolva a' földmvel
legsürgetbb társadalmi javitásoknak jelelte ki a' közoktatás emelését, a'
vétkesekkeli czélszerbb bánásmódot, nagyobb gondoskodást a' városi, 's
hol
falusi egésségügyrl. Különös tekintetet érdemelt Irland állapota
inség, elégedetlenség, erszakosság napi renden volt. Mingyárt az ülés
kezdetén Russel a' czukorvám alábbszálitását, és a' rabszolgai czukorra
vetett tiltó vám eltörlését indítványozta. A' gyarmati ültetvényesek
kárpótlásául szolgálandott, a' gyarmatokban az angol áruk részére fennállott differentiális vámok eltörlése. A' törvényjavaslatot a' többi közt
Peel is támogatta, és Peel társai, meg whigek segedelmével a' bili mind
a' két házban tetemes többséggel keresztül ment, és törvénynyé emeltetett. Azonban e' fontos parlamenti ülés augustus végével bezáratván
ama komor fellegek, melylyek már Peel szerencsés kormányzása alatt
kezdtek emelkedni a' britt egén, mind inkább elborították a' láthatárt;
az aratás tökéletes rósz volt, Irlandban és Skócziában éhség, a' kereskedés nyomasztó állapotban, nagy crisis elsejtelmétl aggasztva, a' tkék
tulüzött vasúti speculatiók által kimerítve, a' külviszonyok biztalanok
az éjszaki nagy hatalmasságokkal feszült viszonyban állott Anglia Krakkó bekebeleztetése miatt, Francziaország ellen el volt keseredve a'
Éjszaki Amerikával szemben az Oregon
spanyol házasságok miatt
Peel

a'

,

;

,

,

:

,

;

,

mindenütt anyag elégedetlenségre,
kérdése idézett el feszültséget
és háborúra.
Ilyly viszonyok között nyittatott meg az 1847-iki parlamenti ülés.
Ezen id közben már meglehetett ítélni, miként hatnak a' vámleszállia' hivatalos kimutatások kedvez eredményt
tások a' közjövedelemre
tüntettek fel. Éppen a' reformrendszabályok által érdekelt közjövedelmi ágakmntattak fel többjövedelmet elbbiévekhez képest, 's Anglia állapoha Irland állapota olyly áldotát virágzónak lehetett volna tekinteni
zatokat nem igényelt volna, melylyek az országra nagy teherként aulyoBodtak; 's ha már évek óta nem volt olylyan trónbeszéd, melylybe Irland
elkerülhetetlen megemlítése kellemetlen hangzatként ne vegyült volna, ugy
;

—

:

,

nagy mértékben történt, hogy [rland ínsége* *« ennek
felsegélése a' trónbeszéd ftárgyát képezte. Irland
eszközölhet
miként

ez évben ez olyly

673

Brit-tország.

ügyemindkét ház elébe legsürgetbb gyanánt aj állítatott, 's azegész ülések
tárgyalásokon átvonuló komor felleget képezett. Azonban bármi

alatti

borzasztón hangzott ez inség segitségjdáltása Sz. György csatornáján át
Angliába, még sem hiányoztak emberek, kik a' nyomor e' legmélyebb
örvényét, melylybe emberi társaság sülyedliet, éhség, járványok és bnök
ezen iszonyú chaoszát gazdagok magánérdekei elmozdítására kívánták
volna felhasználni. Sehol olyly tömegesen nem mutatkozott a' szegénység, mint Irlandban mert ha bár a' skott felföldön 's Wales egy részében is nagy inség, és több gyárvidéken keresethiány uralkodott, melylv
irlandi koldusok oda özönlése által még inkább öregbedett
mind a'
mellett ezen inség enyhítésére Angliában nagy részint elegend volt a'
magány jótékonyság öszszeköttetésben a' kormány új rendszabályaival,
gabona beszerzésére külföldrl és a' legszükségesebb élelmi szerek fogyasztásának csökkentésére. Legfontosabb két rendszabály volt a' gabonavámok és hajózási törvény felfüggesztése a' közelebbi aratásig. Az anyagi jóllétrli gondoskodás után következtek a' nép szellemi érdekei. Az
angol népiskola ügye legújabb idkig olyly elhanyagolt állapotban volt,
melyly a' nemzet egyébkénti mveltségének éppen nem felelt meg. Mellzve a' társadalom legalsóbb rétegeit, a' dolgozó néposztályoknál átalában nagy tudatlanság uralkodik. Ezen állapot szomorú voltát félszázad óta belátták, 's mindig javításokon dolgoztak
de melylyek közül
legújabb idkig egy sem lépett életbe. Ennek legfbb oka az angolok
hitfelekezeti szellemében feküdt, melyly az oktatásügy emelésére irán} ;

,

,

T

minden kormánytörekvésben proselyta-csinálást látott, 's mintsem a'
gyermekeket a' hitváltoztatás veszélyének tegye ki, inkább szellemileg
zott

elnyomorodni engedte, különösen

magánügynek kivánják

a'

dissenterek, kik az oktatást kizárólag

hogy az angol fegyháznak ne légyen
alkalma proselyta-csinálásra. A' kormány javítási terve, kivált a' felsházban hevesen nyilatkozott ellenzék daczára, váratlan nagy többséggel
keresztülment. E' törvény szerint a' kormány a' közoktatás ügyére
azóta nagyobb befolyást gyakorol, és a' hol szükség
álladalmi pénzzel
tekintetni,

,

Sokat foglalkozott ezen ülés a' dolgozó néposztályok, különösen a' gyári munkások anyagi és erkölcsi állapotának javításával is;
nevezetes törvény hozatott ezen fölül a' deportatio rendszerének megváltoztatása iránt, 's átalában elmondhatni, hogy Anglia bels álladalmi
életében az erkölcsiség és emberiség elvei mind inkább érvényességre
Russell igazgatása alatt az Anglia által követett régi véd
jutnak.
segíti

azt.

—

kereskedési politikának utolsó maradványa és korlátja is lehullott: a'
hajózási törvény, melylybl csupán azon pont határozata tartatott fenn,
melyly a' nagybrittanniai parti hajózást kizárólag angol hajók számára
biztositja
egyébként az egész tengeri szállítás, az angol és gyarmati
piaczokra, fel-zabadittatott, és most Anglia, mint a' kereskedési versenyben leghatalmasabb versenytárs, biztos léptekkel halad a' szabad kereskedés és szorgalom pályáján
senkinek vetélkedésétl nem tartva.
Az angol institutiok szilárdságáról, és a' nép keblében mélyen meggyökerezett törvényességgel párosult alkotmányos élet elnyeirl fényes
bizonyságot tett az utóbbi két év mozgalmi kor«, midn a' forradalom
hullámai, 's a' majd minden kormányt és álladalmi szerkezetet megin;

—

,

Vj k.

hm.

Tár.

1.

köt.

43

674

Brittország statistikája.

mozgalom megtörött Albion partjain 's az egésznek
folyama alatt egyszer Londonban ISIS april. 10-dikén próbált chartistái
mozgalom is nevetséges kimenetelvé vált és semmiségbe sülyedt, meghiúsulva a' trónhoz, alkotmányhoz, törvényekhez
ragaszkodó polgárok
szilárd maguktartásán ;'s midn majd minden európai szárazföldi ország
azoknak következtében ipar és pénzei-isisekbe és pénzügyei závárt szorultságba jutottak, Anglia ezen forradalmi zavarokat is saját haszna 's érdekére felhasználva gyarapodott ipara 's kereskedése virágzásában, közjóllétben, 's ezen alapuló országos pénzügy kedvez állapotában.
R. E.
Brittország statistikája. A' britt birodalom, az európai anyaország, és
más világrészi gyarmatai- és birtokainak kiterjedése legújabb adatok szerint
következ Anglia 2378'3 Wales 350'5, Skóezia 1518'3 Irland 1504'5,
kisebb szigetek a' britt tengerrészeken 15'7
mérföld, és igy az egyesült
hármas királyságé öszszesen f)7ö7'2 mérföld. Többi európai birtokai a'
jóniai szigetekkel együtt57 / 7; Ázsiában a' korona közvetlen birtoka 1164'6,
a' keletindiai keresked társaságnak közvetlenül alávetett birtok 28792, a'
társaság közvetett birtoka 26904, a' birodalom afrikai birtokai 9474; éjszaki
amerikai birtokai a' keresked-társaságok birtokain kívül 20744, az amerikai keresked társaságok birtokai 83481
nyugotindiai birtokok 6020,
austráliai birtokok 2761, és igy öszszesen Európán kívüli birtokai 95918'7
mérföld, az amerikai keresked társaság birtokain kivül,ésigy az öszszes britt birodalom kiterjedése 101685'9
mérföld, nielyly öszszes területnek az európai anyaország területe csak 5 ° -ét teszi. Minden országban
fontos szerepet játszik kereskedés és közlekedésre nézve a' tengerparti
és határszéli hoszszuság Anglia anyaországát a' két nagyobb európai sziget képezvén határszéle csupa tengerpart Nagy-Brittannia parthoszsza
576, Irlandé 310 mérföld; ezen adatokból a' következ fontosabb fekvési,
és területnagysági viszonyok tnnek ki
Anglia öszszes birtoka az egész
szárazföldi területnek 4 2%, európai birtoka Európa területének 3° teszi;
egy mérföldnyi parthoszszra, illetleg határszéli hoszszra esik 6'5Q mérföldnyi terület; a' kormányszék helyének távolsága az anyaszigetek legtá
volabbik pontjától 140, legtávolabb fekv európai birtokától (Zante szigete)
295 Ázsiában (Hongkong) 1420, Afrikában (Cupváros) 1270, Amerikában (Astoria) 1850, Australiában (Uj Seeland) 3050 mérföld.
A' britt birodalom politikai intézetei kevés kivétellel maiglan is megtartották ódon szinezetüket igy politikai felosztása sem szevedett az
ujabb idkben legkisebb változást, hanem a régi maradt.
Az egyesült királyságban hegység és síkság csaknem egyenl arányban
van felosztva, de az egyes királyságokban különbözöleg Angliában a'
lapály az öszszes területnek %-ét teszi, Skóczíában a' hegység kétszeranynyi mint a' lapály, Irlandban a' Lapály kétszer anynyi, mint a' hegység.
Brittorszáo- vizei a' szigetország csekély szélessége mellett sehol sem
fejldhettek nagy folyórendszerekké; Angliának azonban az a' szerencséje vizeivel, hogy bármi rövid folyásuk, bármi csekély kinézésük,
mégis rendkívül nagy fontosságúak a' hajózásra nézve, mivel a' tengertl a' gzös légkörtl táplálva bámulandó mertekben hajózhatók és
torkolatjuk meganynyi remek kiköt hol pedig a' természet eléggé nem
gondoskodott, mesterség segitett táradhatatlan szorgalommal. Így
jutott felforgató
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folyók csatornákká vannak változtatva, kisebb folyók zsilipek és átmetszések által hajózhatókká téve; ugy hogy bajos megválasztani a' természetes víziutakat a' mesterségesektl. Legnagyobb vizének (Themse)
folyamhoszsza 50 mérföld, 's folyamvidékének kiterjedése 228
mérföld. Anglia és Walesben a' természetes hajózási vonalak hoszsza 400
mérföld, Skócziában 50, Irlandban 150, tehát öszszesen 600 mérföld; a'
csatornák hoszsza körülbelöl 600 mérföld; ngy hogy Angliában egy
mértöld földközi vizi útra csak 4'3
mérföld terület esik ; oda véve a'
parthoszszat Anglia öszszes hajózási vonalainak hoszszusága 2080 mérföld, 's egy mérföldnyi hajóútra csak 2 '8
mérföldnyi terület esik.
Mint tudva van, a' brittszigetek az éjszaki szélesség 50 és 59-ik foka
közt feküsznek, tehát kiterjedésük a' délkör hoszszában 9°. A' 11°, és 8°
isotherm vonalok közt fekszik tehát déli fokától éjszaki fokáig 3° közép

Q

Q

;

melegkevesedést mutat
ki

mibl egy

,

szigeti égalj sajátsága

a'

mert

;

szélességi fokra

a'

l

/z

n

Ebben tnik

esik.

szárazföldön Európában 1 szélességi

fokra 0'6° melegkevesedés esik
e' szigeti égalj a' melegnek egyarányu
tnik ki mert az 1200' magasságban fekvhelyek középtéli légmérséklete sem szál 0°-ra ; holott a' legmelegebb nyári hónapok
közép melege sem hág 18°-ra. Anglia közép évi melege 9°, legnagyobb az 50°
é. sz. alatt 11°, legkissebb az 56° é. sz. alatt 6°. A' tél közép melege 3 '6°,
:

felosztása által

legnagyobb

:

legkissebb 0'4°. A' nyár közép melege 15°, legnagyobb
A' leghidegebb hónap közép légmérséklete 0'2° és
6°; a' legmelegebb hónap légmérséklete 13°, és 17'6° között áll. A'
nyár és tél közép melege közötti különbség 6V2
29 x/^
mi 36°-nyi
különbséget tüntet fel a' legszéls hévmérsékletek között.
Népességi triszonyok. Ámbár Anglia a' mostani nemzetgazdászati irodalom és politikai számtan szülfölde, és törvényhozó testületének sajátságos
7°,

17'5°, legkissebb Í2°.

—

—

:

irányhajlama van statistikára minélfogva a' pénzügy- és nemzetgazdászatra vonatkozó statistikai kimutatások, mint az évi parlamenti tárgyalások kiséri és bizonyítványai, e' nemben mindent felülmúlnak, még sem
tagadható, hogy az 1841 eltti népöszszeirások tetemes hiányokban szenvedtek. 1841-ben ezeken két fontos uj rendszabály által lett segítve a'
nép Öszszeirás az egész királyságban ugyanazon idben vétetett munkába,
és egy nap alatt vitetett véghez. Maga az öszszeirás két módon történt
elször az öszszeiró biztosok által, a' kerületében létez házakban találtatott személyek béirása által
másodszor a' házi urak és az önálló lakók
által
kik a' ház minden lakói iránt elejökbe adott kérdésekre írásban
feleltek, nyomtatott tabellák szerint, melylyeket az öszszeiró biztosok több
nappal azeltt kézbesítettek és az öszszeirási napon öszszeszedtek.
1841-ben Nagy-Brittannia és Irland öszszes népessége 26,702,677
lakosból állott; ebbl esett Anglia- és Walesre 15,906,829, mi az egész
népességnek 59'6°/ teszi, Skocziára, 2,620,610, az öszszes népességnek
10%, Irlandra 8,175,238 az öszszes népességnek 30'4%. Az 1831-iki
álláshoz hasonlitva e' tízéves idszak alatt a' népesség az öszszes királyságban irryo -el szaporodott, és pedig tulajdonképeni Angliában 13*8%,
Skócziában 10'8"/ Irlandban 5'2V mi következ évi szaporodási arányszámokat ád Az öszszes királyságra 1*1%, Anglia- és Walesre 1'4%
Skócziára 1 %, Irlandra 0'5%. Ámbár az egyes grófságok e' közép arány43 *
,

:

;

;

,

,

:

;
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számoktól tetemes eltéréseket mutatnak. Nagy-Brittannia szigetén legnagyobb volt az évi szaporodás következ grófságokban Lancaster 2-5;
MonmouthS'7, Stafford 2" I, Glaraorgan 3*7, Dunbarton 33, Lanare 3'5%
ezek többnyire gyárvidékek; más ^.különösen földmvel megyékben a'
szaporodás sokkal kisebb, vagy épen semmi szaporodás sem volt. Irlandban azon különösség állott el, hogy e' század harmadik évtizedebeli
nagy szaporodás után ( 14*2
) sok megyében a' negyedik évtized alatt
a népesség tetemesen csökkent. Dublinmegyében évenkint 2 '/„, Cork
Waterfordban 2%, volt a'
városban 2*4"/, Limerick városban 2' 7
kevesedés. Legnagyobb volt ott a' szaporodás Galwayban: 4'8%. Ezen szán
zad els tizedében a' népesség szaporodása Anglia- és Walesben 14 /
Skócziábair 14°/ második évtizedében Anglia- és Walesben 17 '5%, Skóeziában 16 V harmadik évtizedében Anglia- és Wales 14°/ Skóczia 13,
volt. 1700-ban Anglia népesIrland 14, és az öszszcs királyságban 15
sége még csak 5,135,000, Skócziaé, 1,000,000, Irlandé 1,350,000 volt.
1800-ban Anglia népessége 9,200,000, Skócziaé 1,000,000, Irlandé
5,400.000 volt 's ha az 1841-iki álláshoz az évi szaporodás arányszáma szerint a' szaporodást hozzáadjuk, az egyesült királyságok jelenlegi népességét
következnek vehetjük fel: Anglia 18.280,000, Skóczia 2,882,000, Irland
8,610,000, 's igy öszszesen 29,792,000. Látjuk, hogy 1831 óta az évi szaporodás tetemesen csökkent e' tünemény oka, midn, mint alább látandjuk, a'
születések száma öregbedett a' halálozás arányának kisebbedése mellett,
nem egyébben rejlik, mint a' kivándorlásokban 's az 1831 41-diki év
tizedbeii szaporodás hiánya az 1821- 31-dikihez hasonlítva 208,998
lelket tesz; már pedig a' kivándorlási jegyzékek szerint a' 4-dik évtizedben 282,322 emberrel vándorolt ki több, mint a' 3-dikban. A' népességszaporodásának különösen Irlandban
tetemes csökkenése a' 4-dik
évtizedben 's azóta
terjedelmes vizsgálatra adott alkalmat: 's ennek
lényeges oka az irlandi népesség mesterséges elfolyásában találtatott
kivándorlás által a' gyarmatokba 's Amerikába, letelepedések által Nagybritanniában, és ujon-zozás által a' sereg és tengerészet számára. Különösen nevekedett az utóbbi években az irlandiak átköltözése Skóczia- 's
Angliába; Liverpoolban 50,000, Glasgowban 45,000 irlandi él; 's a' 4-ik
tized alatt ezen utakon 572,464 személy költözött ki Irlandból; kiket ha a'
benmaradt népszaporodáshoz számítunk, látandjuk, hogy a' népesség
gyarapodása születések által, az ntolsó évtizedekben sem csökkent.
E' népességi adatokat a' terület adataihoz viszonyítva, a' viszonyos némérföldre 7 ii8G lélek,
pességet következnek találjuk Angliában esik egy
Skócziában 1850, Irlandban 5724 's az öszszes királyságban 5218; azonban
az egyes megyékben tetemes eltérések fordulnak <!o e' közép arányszámoktól, tetemesen tömöttebb a' népesség a' gyárvidékeken, p. b. Lancastermérföldre esik 17,000 lakos a' skót felföldön különösen gyér
ben egy
a' népesség, 's tulajdonképi Angliának is némely földmivel megyéiben^
Azon az európai szárazföldöli mindenütt észlelt tünemény, hogj a
uönépesség a/ férfinépességet felülhaladja , Angliában is elfordul; igy
aránj is nem szeitt a' kett közötti viszonj 105: 100 ; a' szaporodási
évi Btaporoöszszcs
férfinépesség
rintkülönböz'; az
királyságban a*
l'-'",^ s ^'
dásí aránya 1 *, 1 °/
a' nnemé l',08%J Angliában
:

,

,

,

,

,

;
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—

;
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:
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;
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cziában l',l% és l',0'3%; Irlandban 0*6 ",/

—

és 0'5%.
Az évi szü30'2
mi 1
302 élre esik tiz születés
száma 800,000
arányt ad; 1830-ban 1 34*3 volt. 100 fiú születésre esik 95 leány szü0'95; 's mivel mind
1
letés; mi következ arányt ad a' kett közt
e' mellett a' férfiak számát a' népességben a' nk száma felülhaladja,
ebbl elre következtethetni, hogy a' férfiak halandósága tetemesen felülmúlja, kivált fiatalabb években, a' nk halandóságát. A' törvénytelen és
18 volt; tehát
törvényes születések közötti arány 1 14; 1830-ban 1
azóta a' törvénytelen születések száma 1'6%-el szaporodott; átalábanlOOO
él nre 4*2 házasságon kívüli születés esik. A' halálozási arány szélsségei Lancasterben (36 élre 1 halál) és Devonban (56 élre 1 halál)
találtatnak de ámbár Lancaster grófság bir Angliában legnagyobb gyári
népességgel, még sem következtethetni ebbl a' gyárvidékek túlságos
halandóságát mivel sok más gyárvidéken a' halálozási arány a'közép aránynál kedvezbb p. o. Nottinghamban 1
45 Warwick
46 Leicester 1
1
44. Feltn a' tengerparti egyszersmind földmvel népesség csekély
halandósága; Devon 1: 56; Sussex, Cornwall 1 55 Southampton 1:53,
mi a' tengeri lég kedvez hatását az egészségre bizonyítja. Az egy éven

letések

;

,

;

:

:

:

:

:

:

;

:

;

:

:

;

:

:

;

aluli gyermekek halálozása átalában az öszszes születések 14°
az öszszes
halálozások 21'5'yo -ét teszi, ámbár a' gyárvidékeken a' csecsemk halálozása
a munkás családok szk lakása miatt e' középszámot 3
4%-el meghaladja. Középszámmal 45 élre esik évenkint 1 halálozás , mi a' születések
részére 14
15%-nyi kedvezést tüntet fel: 100,000 élre esik 3209 születés
és 2167 halálozás. 100 nhalálozásra 103 férfihalálozás; 10,000 halálozás
közül 317 volt erszakos 1838
1842-ben.
Egy házasság középszámmal 136 elre esik évenkint; de egyes megyékben tetemesen eltér az arány; Londonban 102-re; Yorkshireben 108-ra;
Surreyben 208-ra, Middlessexben 21 2-re ; a' házasságok és törvényes születések közötti arány 100 458; a' házasságot köt férfiaknak 4'5'yo -je, a'
férjhezmen nknek 13'4°/ volt kiskorú; a' házasságot köt özvegyférfiak száma az öszszes házasulok 13%-je, a' nké 9% volt.
Angliában átalában 100,000 él közül 30,615, Londonban 36,480 él
20 40 éves korban ; ezen 20 40 évkorból egész Angliában átalában
évenként 40 közül, Londonban 37 közül köt 1 házasságot.
Európában közönségesen mindenütt ugy veszik fel, hogy a' 20 éven alóli
népesség száma a'20 éven felülivel egyenl hanem az Angliában olyly pontossággal véghez vitt 1841-diki öszszeirás e' tekintetben eltér 's következleg meglep eredményt mutat, melylybl Angliában a' közép életkor öregbedését méltán következtethetni; ugyanis a' 20 éven felüli népesség száma
,

—

;

—

—

:

—

—

:

20 éven alóliét mintegy 11%-el fölülhaladja, 6t különösen a' nket véve
21%-el; holott 1831-ben a' kettnek száma majdnem egyenl volt, ugy
üo gy jelenleg Nagybrittanniában az öszszesnépességnek46"/ 20 éven alóli
47°/, 20—60 év között áll, 7% 60 éven fölül. Irlandban ugyan átalában
az tnik ki, hogy a' városi lakosság közép életkora rövidebb a' falusiénál,
de másfell a' két f földmivel tartományban, Munster és Connaughtban
sokkal rövidebb, mint a' más kettben; mivel ott az irlandi földmvel népesség nagy tömege a' lehet legalsóbb fokon állva, az emberi élet minden
a'

szükségeiben

's

tápszereiben szükséget szenved, holott az iparos vidékeken
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lakosság az élet fenntartására nézve nemi könvnyebbségben részesül.
a' laképületek száma 2,943,939, Skóeziában 370,000,
Irlandban 1,387,360, e' szerint az öszszes királyságban 4,701,299 volt;
a'

Angliában 184 L-ben

Angliában tizév alatt a' házak száma 18'5%-el 's ugyan azalatt a'
népesség csak 14%-el szaporodván, ebbl méltán következtethetni a' nép
elölialadását jóllét-'s kényelemben. A' családok száma mintegy 0,000,000,
'8 egy házra lakóul kevéssel esik több 1 családnál, st csak a' tulajdonképeni Angliát véve 100 házra csak 85 család esik lakóul; Irlandban ugyan
a' csalí'dok száma a' lakházakéhoz nagyon kedvez arányban áll, de
igen csalódnék, ki ebbl a' nép jóllétére Angliához hasonló következtetést húzna mivel a' házak felvételénél beszámíttatott minden lakhely, ha
;

még

oly Ív

nyomorú t'öldkunyhó

volt és egyetlen lakszobával birt is. 'S a'
lakhelyeket 4 osztályba és a' 4-dikbe a' csupa
egyetlen szobából álló told- 's agyagkunyhókat sorozta; ezeknek száma
516,931; a' 3-dikba a' 2 4 szobát tartalmazó kunyhókat, ezeknek száma
566,659; a' 2-dikba a' közönséges majorsági épületeket és városi kis házakat; az 1-sbe minden többi jobb épületeket; már az irlandi népesség
35%-ja csak egy lakszobából álló földkunyhókban lakik, és pedigugy, hogy
25,553 családdal esik több ezen osztály lakosaira mint menynyi az ide
sorozott kunyhók száma; tehát enynyi számú szk kunyhó két-két családnak szolgált nyomorú lakhelyül mi az emberi inség széls fokát tanusitja. A' városok közül Londonban 1841-ben 250,908 ház volt 1,873,676
lakossal, ugy hogy minden 1000 lakosra 133 ház, és 1 házra közép számmal 7'4, Edinburgban 6, Dublinban 13 lakos esett 's Angliában közép
számmal 1
mérföldre 1237 ház, Skóeziában 376; Irlandban 924 esik.
Tulajdonképeni Angliában a' városi népességaz egész népességnek 59°
a' falusi 41 V -ja; London népessége az egész népesség 12'5%-át teszi. Skóeziában a' városi népesség 72%, a' falusi 29°/ Irlandban nincs tisztán kiszámítva. Nevezetes némely ly városoknak népszaporodási aránya az 1831
41-iki évtizedben. Londoné megegyezik az o.rszág középszaporodá sí arányszámával 14'8 7 Manchester népessége ugyanazon idalatt 30°, LiverAshtoné38"/„,Wearmouthé
poolé 40 / Birminghamé SO/^Prestoné 51
67%,Bradfordé49%-valszaporodott,'stöbb más közép nagyságú városoké
Dundeeban 38
de
hasonló arányban Skóeziában Glasgowban 26
Edinburghban csak3°/ -val szaporodott; mindazon nagy szaporodásu városok gyárüzk; ámbár csalódnék, ki e' rendkívüli szaporodást a' születések
rendkívüli számának tulajdonitná mórt az beköltözések eredménye.
Az öszszes népességnek mintegy 63°/ -ja a' germán néptörzsökhöz,-'
idegenekbl telik ki.
celta fajhoz tartozik; a' többi zsidók, ezigányok
Vallásra nézve az angol e; yház követinek szarna 1841-ben Angliában
12,770,000, Skóeziában 85,000, Irlandban 870,000, öszszesen 13,725,000
volt, az öszszes népességnek 51'6V„-ja; katholikus Angliában 920,000,
Skóeziában 150,000, Irlandban 6,635,000 öszszesen 7,705,000, volt, az
öszszes népességnek 29%-ja; presbyteriánue Angliában 190,000, Skóeziában 1,889,000, irlandban 655,000, öszszesen 3,034,000-; az egész népee
nek Ll%-ja; m: ls dissenterek Angliában 1,590,000 , Skóeziában 505,000,
fnak s " ,,-ja.
irlandban 28,000, öszszesen 2,123,000, ai
A' brittországi népöszszeirások alkalmával vizsgálat különös tárgyát
felvételi

bizottmány ott

a'
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képezte a' kereseti viszonyok kitudása, 's e* tekintetben ott olyly részletes
adatok találtatnak melylyeket másutt hiában keresnénk. A' csupa viszonyos népesség ismerete nem elegend arra, hogy abból következtetéseket
húzzunk az ország nemzetgazdászati állapotára hanem öszsze kell vetni
a' nép keresetmódjával, melylytl a' lakosság elélése közvetlenül függ mert
tisztán vagy nagyobb mértékben íoldmivel vidékek soha sem bírhatnak
olyly sürü népességgel, mint azok, hol egyszersmind mipar, kereskedés,
és bányászat virágzik. A' kereskedési ministerium által a' nép keresetviszonyairól „Occupation Abstract" czim alatt kiadott kimutatásból a'
következ nevezetes adatok tnnek ki (elre megjegyezve, hogy minden
iparosztály munkás népszámából a' házi cselédség ki van zárva, és csak a'
valósággal és tettlegesen foglalkozó személyek nem pedig az egész családok, vannak felszámítva). Nagybrittanniában a' földmvelésben foglalkozó
személyek száma az öszszes népességnek 8%-ját, a' miparban és kereske,

;

:

:

,

désbenfoglalkozókl6'5°/o-ját teszik, tehát ezeknekszáma azokét kétszeresen
foglalkozási osztály felosztását az egyes
haladja fölül, a' mi pedig e' két
grófságokban illeti, Anglia azon nevezetes tüneményt tünteti fel, hogy az
iparos foglalkozások az ország minden részein igen egyarányulag vannak

f

mivel a' leginkább íoldmivel megyék földmvelésbl él népmiparösok számát alig haladja meg 6 '/ -val, és csupán a' legöszpontosultabb miparos megyék, mint Chester, Lancaster Middlessex,
Warwick, York W. R. miparos népessége haladja meg ugyanott a' föld-

felosztva

száma

,

a'

,

:

mvel

—

népességet 24
25%-val.
Nagy-Brittannia öszszes népességének átnézete a' foglalkozások f osztályai szerint következ
I. Kereskedés
20 évesnél idsebb
és mipar
férfiak 2,039,409, 20 évesnél ifjabbak 389,940, nk 20 éven felül 483,017,
20 évesnél ifjabbak 198,010, öszszesen 3,110,376, az öszszes népességnek
16'5%-ja. II. Földmivelés: (szántóvet és marhatenyészt gazdák, kertészek és napszámosok) 1,499,278, ezek közöl a' gazdák száma 360 715,
a' napszámosoké 1,138,563. A' földmvel
népesség az öszszes népességnek 8°/ -ja.III. Mindennem bérmunkások (bányamunkások, kvágók,
mosók, ajtónállók, hírnökök, futárok, kocsisok, postakocsisok, betegápolónk, tzoltók, utvámszedk, halárusok kihordok tisztogatók féregpusztitók, gázmi, vasúti, dock csatorna, és vizmi munkások, terehordók, és más meg nem nevezett bérmunkások) 761, 868, a' népesség 4%-ja.
IV. Szárazi hader 131,000 a' népességnek 0'7%-ja-. V. Tengeri hader és
kereskedési tengerészet 288,630, a' népességnek 1'2 V -ja. VI. Szaktudósok
(papok,jogtudósok, orvosok,) 63,184, a' népességnek 0'3%-ja. VII. Magasabb kiképzés más kereset személyek 142,836, a' népességnek 0'7"/ -ja.
VIII. Polgári kormánytisztviselk 16,959, a' népességnek 0*1
-ja.
IX.
Községi tisztviselk, 25,275, a' népességnek 0'1%-ja. X. Házi cselédség,
20 éven felüli férfiak 164,384, 20 évesnél ifjabb férfiak, 92,024 20 évesnél
idsebb nk562,734, 20 évesnél ifjabb
346,095, öszszesen 1,765,233,
népességnek 6'2%-ja. XI. Független jövedelm egvének 511,440, a'népességnek2'7VJ a >ezek közül férfiak 137,807, nk 373,633. XII. Alapítványi
alamizsnábul élk, nyugpénzesek, foglyok 200,026, a' népességnek 1'1%-ja.
XIII. Az eddigi osztályokba be nem foglalt népszám (ebben foglaltatnak a' gyermekek mind, a' szülik házában él nszemélyek, a' foglalko:
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dóknak külön keresettel nem biró nejeik, szülik házánál foglalkodás
nélkül felntt fiak, olyly férjek, kik nejeik vagyona, vagy keresete után
élnek) 10,9^,865°, a' népességnek 68*4"/, ; ezek között 20 évesnél idsebb
férfiak 276,^26, 20 évesnél ifjabb férfiak 3,434,456, 20éyesnél idsebb nk
3,594,366, 20 évesnél ifjabb nszeméfyek 3,602,517. Érdekes még a' 20
éven felüli férfinépesség átnézete a' foglalkozás különböz fosztályai
szerint; ezeknek száma a' matrózok
tengeii és szárazi katonák kizárásával 1841-ben 4,707,600 volt Nagy-Brittánniában; ezek közül földmüvelésben foglalkozott 1,215,264 (25'8%), kereskedés- és miparban 2,029,409,
(43*3%). Tkepénzesek, bankirok, papok, jogtudósok, orvosok, Írnokok,
tanárok, mérnökök, könyvvivk, zenészek, újságírók, építmesterek, írók,
szinészek 286,115 (6/). Mindenféle bérmunkások 610,157, (13"V„). Házi
cselédek 164,384 (3'5%). A' többiek száma 392,211 (8'3 /,). Ezen adatokat az 1831-iki megfelel adatokhoz hasonlítva kitnik hogy a' földmvelk száma körülbelül egyenl maradt; ellenben a' kereskedk és
miparosok száma szinte S0°/o -va\ szaporodott, valamint egy egész harmadrésznyivel szaporodott a' harmadik osztályba tartozó férj fiak száma, kik a'
dolgozó néposztály szinét teszik magasabb észtehetségü és képzettség,
finom életmódú és gazdag keresettel bíró személyeket foglalva magában
mibl az angol nemzetnek jóllétben tetemes gyarapodását következtethetni, mit a' házi cselédség számának tetemes szaporodása is bizonyít.
Trlandban a' nép nemzetgazdászati állapotáról az öszszeiró bi>ottmány
tudomást szerzend, az egész népességet 3 osztályba sorozta elélési módjára nézve az 1-sbe azon tke birtokában lev vagy magasabb szellemi
,

,

,

;

képzettséggel ellátott családfket helyezte, kik személyes munkatétel nélkül
elélni képesek; továbbá az50acrenél nagyobb birtokú földbirtokosokat; a'
2-dikba az állandó jövedelm vagy biztos kereset családfket, kik azonban nem mentesek személyes munkatételtl továbbá az 5 — 50 acre birtokú földbirtokosokat végre a' 3-dik osztályba azon családfket, kik sem
pénz, sem föld, sem különös szerzett ismeretekben nem bírnak tkeértékkel; azon napszámosokat, kik egyszer, majd semmi elleges kiképzést
nem kivánó munka után élnek, és 5 acre 's azon alóli birtokú földmvelket. Ezen osztályzata szerint az egész népességet magokban foglaló családoknak az 1-s osztályba tartozik a' falusi népességnél 1*8V a' városinál
Ü'Q°/ a' 2-dikba a' falusiból 28'37
a' 3-dikba a falua' városiból 50 7
;

;

,

1

;

,

;

68%, a' városiból 36'4'V,, látni ebbl, hogy a' falusi népesség legszegényebb, 's két harmada legalsóbb osztályú napszámosokból áll mi a'
fennebb adott lakházak osztályzatával is megegyez eredmény. Továbbá
Irlandban a' népesség felosztása a' foglalkozások f osztályai szerint a'
következ: Földmvelk bérlk 471,062; napszámosok 978,135; öszszesen 1,349, 197,az öszszes népességnek 22*7" ,,-ja kereskedési és miparban
foglalkozók 1,1 67,608; a' népességnek 14%-ja; a'vegyea keresetek száma
107,109; a' házi cselédeké 328,889; a' népességnek l" -ja. A'különböz
foglalkozási osztályokban dolgozó felntt (15 éven feliili) férfiak 2,213,457;a' gyermekeké 128,768 ugyanott a' felntt (15 éven felülhnok
száma 1,077,814; Leánygyermekeké 91,821 's az öszszes dolgozók száma
az egész népességnek 13" ,,-ját foglal ja magáhan;a' többi 57" „e. -éknek keresete 's jövedelme után él, mint családtag, vagy segélyezeti szegény.
siból

;

;

:

;

;
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Terményzés Füldmücelés. Kt. angol földmvelés bámulandó elhaladása a' múlt század 2-dik felével vette kezdetét, és pedig három lényeges
körülmény javító befolyása alatt 1-ör a' földeknek átalános gyakorlatba
vett bekertelése, 2-or az ugar helyett zöld aratások behozatala, 3-szor
a' marhatenyésztés gyarapodása és tökéletesítése, melyly a' földmüvelés
tökéletesítésének egyszersmind okozója 's eredménye volt.
Mindamelhogy a' földmüvelésnek mostani állapotában
lett jelenleg tagadhatlan
közép aratások mellett az egyesült királyságok képtelenek népességöket
teljesen ellátni földterményekkel és kisebb nagyobb mértékben függnek
melylynek azonban tetemes részét teszi a' canadáa' külföldi beviteltl
bóli bevitel. Az öszszes gabonaterményzés jelenleg mintegy 61,500,000
quarter, levonva ebbl a' magot 8,800,000 qnartert marad fogyasztásra
52,700,000, az évi gabonafogyasztás pedig középszámmal 54,600,000
tehát közönségesen marad külföldi bevitel által fedezend 1,900,000
quarter gabonakellék, ámbár a' legutóbbi években a' gabona- 's lisztbevitel fölülhaladott 4 millió quartert. Hivatalos adatok szerint Nagy brittannia és Irland öszszes kerülete 77,374,434 acre, mibl esik Angliára
28,749,000 a. müveit, 3,9S4,000 mvelhet, 4,341,000 a. terméketlen föld
Skótziára 's a' szigetekre 5,648,970 a. müveit, 6,116,000 a. mvelhet,
9,092,000 a. müvelhetlen föld; Irlandra 12,525,000 a. müveit, 4,500,000
mvelhet, 2,416,600 a. müveihetetlen föld mi öszszesen az egyesült
királyságokra nézve 46,922,970 a. müveit, 14,600,000 mvelhet és
15,870,500 a. terméketlen földet. Igen nevezetes és szembetn körülmény hogy az Anglia és Wales kerületét tev 37,074,000 aereból
17,300,000 acre a' magánbirtokban, és 5,029,000 acre a' községi birtokban lev legel és rét, tehát az öszszes területnek majd kétharmada;
azonkivül luczerna 's más rétfüvek müvelésére fordittatik 1,200,000:
élelmi szerére csak 3,250,000 a., rozs és árellenben búzára, Anglia
pára 1,250,000 a. zab és hüvelyes veteményekre 3,200,000, káposztanövényekre és repczére 1,200,000 a., ugarban fekszik 2,100,000; 's az
erdség nem több mint 1,200,000 acre. Itt megemlítend egyszersmind
mint a' földmvelési mipar legnevezetesebb ága az égetett szeszes
italok terményzése: száladra fordittatik öszszesen 4,090,000 quarter
gabona, és az öszszes évi égett-italok elállításának menynyisége mintegy 20,610,000 gallon, mitl 5,171,180 font sterling fogyasztási adó
fizettetik. Azonkivül bevitetik külföldrl 8,100,000 gallon szeszesital, 's
nevezetesen 2,400,000 gallon pálinka, 4,823,000 gallon rum. Borbevitele pedig évenkint 8,585,000 gallont tesz.
Marha-létszáma legújabb
parlamenti adatok szerint következ
2,500,000 darab ló 67,000,000
font sterling értékben; 15,000,000 darab szarvasmarha 215,000,000
font sterling értékben; 50,000,000 darab juh 67,000,000 ft. st. és
18,000,000 darab sertés mintegy 18,300,000 ft. st. értékben. Gyapjuterményzése évenkint 125,000,000 font. Maga Anglia ugyan majd semmi
lent 's kendert nem termeszt, hanem annál nagyobb elmenetelt tett
ujabb idkben ennek terményzése Skóczia és Irlandban ugy hooy most
jelenleg majd 4,000,000 fontot tesz. Azonkivül Anglia nyers terményzésében fontos helyet foglal el a' vas és kszén. Nagy-Brittannia évi
vasterményzése körülbelül 30,000,000 mázsa. Közönségesen ismeretes
,
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dolog pedig, mit köszön Anglia jeles kszene kimeríthetetlen bányáinak. Jelenleg évi ks/.énterménvzése 500,000,000 mázsa, mibl kivi-

mintegy 50,000,000. Azonkívül bányászatában tetemes helyet foga' réz és czin 'á
bányászatban foglalkozó személyek öszszea
a'
száma Anglia- és Walesben 173,500, Skóeziában 20,500, Irlandban 3000,
tetik

el

lal

öszszesen 197,000.
S ha a' mipar napjainkban minden európai ország belviszonyaiban
fontos szerepet játszik, méginkább Angliában, hol a' kereskedéssel együtt
a' nemzeti jóllétnek anynyira
emeltyje. Fhelyet foglal itt el mind az
elállított gyártmányok értekére mind a' benne foglalkozó személyek számára nézve a' pamutipar; a' jelenleg feldolgozott pamut évi menynyisége
0*44,600,000 font, melylyuek 3 része Éjszak- Amerikából jön, 's a' pamutgyártmányok öszszeségi értéke meghaladja az 50,000,000 font sterlinget,
mibl 1840-ben kivitetett 2 1,000,000 font sterling áru. A' benne foglalkozo személyek száma 377,700 Nagy-Brittanniában, azonkivül csipke- és
harisnyaköto-gyárokban mintegy 87,000, melyly öszszes számból 220,000
n, és 150,000 húszévesen aluli munkás.
A' gyapjuiparban is határozó
túlsulylyal bir a' többi európai országok felett; a' benne öszszesen foglalkozó
személyek száma mintegy 335,000, kik 7,000,000 font sterlingnyi munkabért húznak, 's csak a' kivitt gyapjuáruk értéke 8 és V> millió, és az öszszes gyapuipar évi terményének értéke 25
26,000,000 font sterling. A'
len- és kenderipar hazája nem anynyira tulaj donképeni Angliában mint
inkább Skócziában 's még inkább Irlaudban van. A' gép-lenfonó -gyárak

f
,

—

—

,

száma 5,003,500,000 orsóval, melylyekkel éven át 10,000,000 font sterlingnyi lenfonal állíttatik el. A' lenszövetek évi öszszes értéke 6,000,000
font sterling, melylybl több mint 3,000,000 fontnyi érték kivitetik,
's a' benne foglalkozó személyek öszszes száma 213,000.
A' selyemipar
ámbár csak az utóbbi évtizedekben indult virágzásnak Angliában, még-

már hatalmas

franczia selyemiparnak
's
évi termé's foglalkoztat 84,000 munkást.
fontossággal bir az érezgyártás, megtetszik csak az évi vasterményzés menynyiségének megtekintésébl, melylynek legnagyobb része
benn az országban dolgoztatik fel, 's az érezgyártás átalában a' bányáis

versenytársa

nyének értéke 3,500,000 font

a'

,

sterling,

Min

szokon kívül 38,000 munkást foglalkoztat. Ezek azonban esak f-f
ágai az óriási angol miparnak, 's ebben kitn helyet foglal el még
kedény-, üveg-, brárúk- és gépek gyártása.
Földmivelés és ipar fejldésével egyenl lépést tartott a' kereskedés, melly

ma

a' világnak minden részeit felaz angol földmüvelés és ipar virágzó állásából következik, hogy
a' bevitel tárgyát többnyire olylyan fogyasztási és gyártási nyers anyagok
képezik, melylyek angol földön el nem állíttathatnak, vagy nem elegend
menynyiségben. A' bevitel föezikkeit képezik: pamut 645,000,000 font,
ezukor 545,000,000 font, kávé 51,000,000 iont, épületfa 2.000.000 teher,
pálinka és rhum 8, 100,000 gallon, kukás 5,000,000 font, tojás 76,000,000
darab, len ós kender 2 ós
millió mázsa, keztyti 2,200,000 pár, indigó

óriási kiterjedésében szétágazó karjaival

öleli, 's

'

.,

9,000,000 font, gabona ós Észt több mint 4,000,000 quarter, lenmag 650,000
quarter, olaj 780,000 mázsa, bors 9,000,000 font, higany 1,900,000 font.
riza 550,000 mázsa, wilótrom 470,000 mázsa, selyem 1,900,000 font,
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font
faggyú 1,200,000 mázsa, thea 51,000,000 font,
bor 8,500,000 gallon, gyapjú 77,000,000 font. A' bevitel öszszes értéke
ugyan csaknem egyenl a' kivitel értékével, melyly 52,000,000 font sterlinget tesz, hanem számbaveend, hogy annak tárgyait többnyire fogyaszennek tárgyait pedig a' nemzeti mipar
tási és müipari nyers anyagok
terményei képezik. A' kivitel fczikkeioek értéke font sterlingekben pamutpamutfonal 7,000,000, gyapjuáruk 7,700,000, vas és
áruk 19,000,000
aczél 3,600,000, lenszövetek 3,062,000, lenfonal 1,050,000, vasgyártmányok 2,200,000, réz 1,700,000, gyapjufonal 1,070,000, selyemkelmék
764,000, kszén 970,000, kedény 830,000, czin 664,000, gyapjú 555,000,
finomított czukor 470,000 üveg 357,000, ón 200,000, só 220,000. font
Ejszakst. Geographiai irány szerint pedig ezen kivitel igy oszlik fel
Europ4ral4,300,000 font sterling, déli Európára 11,300,000, Afrikára
1,600,000, Ázsiára 11,500,000, éjszakamerikai egyesült státusokra
8,000,000, angol Ej szakamerikára és Nyugot-Indiára 5,200,000, nem angol
birtokban lev Nyugot-Indiára 1,200,000, Közép- és Dél-Amerikára Brasiliával 5,450,000. Megjegyzésreméltó és tanúságos körülmény, hogy az
európai státusoknak Anglia irányábani többnyire ellenséges vámjegyzéke daczára az öszszes angol kivitelnek több mint fele Európára esik. E'
külkereskedési forgalomból a' kincstár vámjövedelme 19
20,000,000 font
sterling. Az angol kereskedési hajózás létszáma mintegy 32000 hajó, szinte
4,000,000 tonna tartalommal, és 220,000 matrózzal; az angol kikötkbe
éven át beérkez hajók száma 24000 körül van 5,000,000 f. meghaladó
tonna tartalommal az elvitorlázok száma ugyancsak 24000 körül van,
mintegy 4,300,000 tonna teherrel, mert viszszaszállitásra nem minden
hajó kap anynyi terhet, mint odaszállitásra. Angliában a' közlekedésnek
megnyitott vasutak mérföldhoszsza 42 mérföld, épités alatt lévké 228
mérföld, azoké, melylyeknek építése biztosítva van, 1165 mérföld.
A' postára vonatkozó hivatalos adatokból kitetszik, hogy 1839. eltt,
midn a' penny-levélbér behozatott, a' postán küldött levelek öszszes
száma alig érte el a' 38 milliót. 1842-ben már 104,000,000-ra emelke
dett, 1845-ben 2 72-re, jelenleg pedig 300,000,000-t meghalad 1,900,000
Takarékpénztárak állása követfont sterling bruttó postajövedelemmel.
kez: Angliában és Skócziában van 515 takarékpénztár, melylyekbe
Angliában 832,300 betev 25,113,000 font sterlinget tesz be, Skócziában
70,000 betev 1,040,000 fontot; Irlandban van 74 takarékpénztár, melylyekbe 91,250 betev 2,750,000 font sterlinget tesz be egy éven át.
Az ország pénzügyi állása Peel finánczrefo rmjai óta folytonos javulásban van a' bevétel és kiadás közötti egyensúly nemcsak helyreállítva,
hanem az évi bevétel többnyire tetemes öszveggel fölülmúlja az évi kiadás
öszvegét, minek következtében vagy további alábbszállitásokat lehet eszközölni a' dolgozó néposztályokon különösen nyugvó, vagy az ipar és
kereskedést és életszükségi fogyasztást terhel adónemekben vagy a'
státusadósságból törleszthetni bizonyos megfelel menynyiséget. A" kincstári jövedelem öszvege mintegy 49,760,000 ft. st; 's a' jövedelem fágai
a' vám 19,500,000 fttal; azaccise 14,100,000 fttal, a' jövedelmi adó 6 millió fttal. A' kiadások öszvege 49,400,000 ft; mibl a' státusadósság kamatoztatása és egyéb költsége 30,607,000 ft; a' szárazi hader 6,700,000 ft;

dohány 45,000,000
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7,521,000, a' hadszertár költsége 2,543,000. E' költségszegényi adó a' pauperismua felsegélíésére, 1845-ben
Angliában 7,000,511 f't. sterlingnyi szegényi adó szedetett,
a' közsegélyezésben részesült szegények száma 1,010,136 volt. A' hader állása
következ a' szárazi hadsereg létszáma 139,000 ember; a' hajóhad pedig
áll: valóságos szolgálatban 17 sorhajóból 1570 ágyúval, 32 fregátból 1446
:i'\H\al, 90 gzhajóból 414 ágyúval, 109 kisebb hajóból 992 ágyúval. Az épitésben és szolgálaton kivül levkkel együtt a' hajók öszszes
száma: ú'ó<o, 17681 ágyúval; 10500 tengeri katonával és 30000 matrózzal. A' tiszti kar áll 29 admirál, 39 aladmirál, 86 ellenadmirál, 717
kapitány, 842 Commodore, 2528 hadnagy, 428 master'bl
öszszesen
B. E.
4723 parancsnokból.
Ilrockhaus nevezetes könyvárus, kiadó 's nyomdatulajdonos család
Lipcsében. Alapitója volt Friedrich, ki szül. 1772-ben Dortmundban, 'a
meghalt 1823-ban. Elbb Amsterdamban, azután Altenburgban nyitott
könyvkereskedést, 1817 ben pedig, üzlete terjedtével
Lipcsébe, a'
könyvárusság nagy piac: ára, költözött át.
O kezdte az els német
Conrcrsaiions-Lexicont melyly azolta 9 kiadást ért, 's neki roppant jövedelmet hozott. Az eredeti lexiconnak folytatásai: Conv.Lex. der Gegenwart
szinte nagy keletnek örülnek. E' fényes siker természetesen sok
'sat
utánzóban ébresztett kedvet hasonló vállalatokra, 's igy származtak a'
Pierer, Meyer , Wolf, Reichenbach, Ersch és Gruber
Wiegand 'sat. féle
többé kevésbé jó és kimerit társalgási lexiconok. Brockhaus e' miatt sok
oldalról megtámadtatott, vádoltatván, hogy az encyclopaedicus ismereta*

hez járul
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terjesztés sírja a' valódi tudományosságnak, 'a forrása a' felületességnek.
Másik kiadása, mi miatt, erkölcsiségi szempontból, sokat, vádoltatott,
Halála után Fridrik és Henrik fiai folytatták az
Casanova memoirjai.
évrl évre terjed üzletet, kik mindketten e' század elején születtek,
amaz Dortmundban, ez Amsterdamban. Alattok az intézet mindinkább
tökL'letesedett, 's számos nagy vállalattal foglalkodott, melyly jelenleg
már Németország legels intézetei közt áll öszszekötvén a' tiszta és gyors

—

,

kitn

chilographiát
stereotypöntést 'sat. A'
személyzet jelenleg 450 egyénbl áll, kik közöl 170 nyomtató és szed,
40 könyvkeresked, 70 betönt, 30 könyvköt 'sat. Henrik viszi az üzlet
könvvárosi 's kiadói részét, öszszekötve azzal Parisban egy német 's
külföldi könyvkereskedést ,, Brockhaus és Arenurius" czímzet alatt.
Kiadásai közt van a' „Blatter ftír hit. l'nterltaltung-' Gersdorf nagy
repertóriuma ; a' jenai Alig. Litteratur Zeitung ; a' lipcsei Alig. Deutsche
melylyben a' német költészet legszebb
Zeitung ; Uránia zsebkönyv
virágai vannak lerakva , különösen Tieckt6\ sok novella. Henrik a szász
A' harmadik testvér Hermann,
kamrának is kitn szabadelmü tagja.
keleti, fleg sanscrit irodalommal foglalkodik, 's több e' szakbeli munká-

nyomással

betüöntést
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