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Brodzinszky (Kázmér) lengyel költ, kire méltán illik Lord Byron
azon észrevétele hogy ,, azok a' legjobb költök, kikrl legkevesebbet
tudunk, 's kikre ritkán ruházzuk ezen nevet, mivel mint természet fiai
's növendékei nem tudják kimutatni, melylyik iskolai tanrendszer szerint
képezték ki magokat 's meddig ültek valamelyly iskola padain" ? B. alig
mert honának sorsa korán olyly
alig részesült valamelyly oktatásban
irányba sodra, melyly a' múzáknak nem kedvez. Szül. 1791. Lipnó
mellett, a' lengyel határszélen nyugati Poroszhon felé, 1809. mint altiszt
lépettbe egy lengyel tüzérszázadba; jelen volt az 1812-diki franczia
hadjáratban Oroszország ellen, keresztül járta Németországot 's Austria
egy részét Lipcsénél elfogatott de becsületszavára ismét szabadon
bocsáttatott. Ezután egy ideig Krakkóban 's környékén élt, mig a' varsói
egyetemnél aesthetika tanárává lett. Az 1830-iki fölkelésben közvetlen
részt nem vett ugyan, de honának szerencsétlensége, 's a' varsói egyetem
eltörlése, melyly akadémiai munkásságának véget vetett, mély szomorúhogy életereje veszni
sággal tölték keblét 's ugy megkcseriték életét
kezdett. Többszöri kérelmére megengedte neki a' kormány a' cseh fördk
használatát, de hónába többé viszsza nem térhetett, mivel oct. 10-én
1835, tüdöszélhüdés következtében megholt Drezdában. B. valódi költ,
és egyszersmind valódi lengyel költ j\lizldev>dcz iskolájából, kinek
társa volt a' parókák legyzésében. Nem fúrta be magát a' könyvek szk
és holt világába, hanem a' természet kebelére borult
's ott növekedett
a' költészet fölkent papjává. Tanúságai ennek ,,Piema wiejskie" („l^rakkó
1811") költeményei. Számos gyönyör költeménye az idviszonyok miatt
legújabb idig ki nem adathatott
ujabban mégis öszszes irományainak gyjteménye kijött Wilnában, (1 4k. 1842.) Német költk, 's szerbés cseh népdalok áttételében, valamint mbirálattal is szorgalmatosan
foglalkodott.
B.
Bi'oglie (Achill Károly Victor) berezeg, fr. pair, Klaudius Vidor hg.
fia, piemonti család sarjadéka, szül. 1785-ben. A' leggondosb nevelésben
részesülvén, Stael aszszony leányát vette nül, a' császárság alatt státus
tanácsos, illyriai 's majd vaUadolidi katonai felügyel varsói, 's bécsi
követségi tanácsnok lett. A' restauratio alatt pairségre emeltetett 's e'
minségében mély törvényhozói belátást 's a' különböz státusalkotmányokkal alapos ismerettséget tanúsított. Ney marschall perében azon
kevesek közé tartozott kik a' nem bnöst merték kimondani 's erélyesen
kelt ki a' kivételes törvények és számzések ellen
valamint a' censura
kérdésben is s?abadelm nézeteit nyilvánitá. „Minden uj kormány" monda
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többi közt, ,,uiiiiál l)iztosabban megengedheti a szabad szót, minél
kevésbé akarja az elbbinek viszszaéléseit folytatni. A' sajtó mogszoiitása
eltakarja a' ministerek eltt, saját hibájnk által, a' helyzet valódi ismevégtelenül árt a'
retét, mely ly ben a' nemzethez állanak. Többi közt
közönség jó véleményének a' korona ftisztei képessége iránt. A' ccnsura
t'sak olyly ministiTcknek becses, kik egy párt karjaiba vetvén magokat,
Midn a'
ezen párt önk(''nyét 's viszszaéléscit akarják legyezni".
ministerinm a' rendrség hatalmát akará terjeszteni azon a' biireaucratiát
igen helyesen jellemz szavakat monda, hogy a' mostani kormányok
mindent csak önmagok akarnak végezni, mibl két baj származik, egyik,
hogy a' közönség a' tényeket 's indokokat másik hogy a' kormány a'
közvéleményt nem ismeri.
A' jnlinsi t'orradalond)an nem vett ugyan
tettleges részt, dea' provisorius kormányban 1830. jul. oO-ikán a' belügyi
tárczát, késbb pedig Lajos Fülöp királytól a' cultus és közoktatás
Diipontnalí a' ministetárczáját 's a' statustanács elnökségét vállalá el.
riumba léptével a' többi doctrinairekkel együtt kilépett, 's ezolta conserszigorú monarchista,
vativ szellemben mködött a' pairkamrában
az örökös pairség, 's egyéb aristocraticus rendszabályok védje volt.
1832. octoberétl 1838. aj)rlljeig, 's késbben 1834. novemberétl 1846.
februárjáig külügyi minister 's tanácselnök volt, erélyesen oltalmazva
Fi'ancziaország 's a' dynastia érdekeit. A' mindinkább kifejlö reactio
azonban kellemetlenné tette neki a' közhivatalviselést, miért a' késbbi
ajánlatokat, hogy tárczát vállaljon
nevezetesen l83()-ban, 's 1840-ben,
viszszautasitá. 1842-bcn elnökséget vitt egy parisban tartott abolitionistagyülésben. A' mindinkább elsülylyed doctrinairektl kikkel elbb egy
hajóban evezett, st kiknek fejének tartatott, utóbbi években viszszavonult,
Thiershez közeledett.
Igen széles és alapos ismeretekkel bir a'
's
státustudoniányok minden ágában
ügyes szónok 's beható észszel
bonczolja a' tárgyakat. A' [xditikai pártok sokat üldözték
de a' nép
többségének jó véleniény(ít mindenkor meg tudta magának tartani, mert
meggyzdéséhez mindig hiven 's szintén hódol a' véleménye szerint
józan 's biztos haladásnak.
T.
Broiiguínrt I. Sándor a' franczia akad. tagja, bányai fmérnök, a"
,,Jardin des plantes"-nál az ásványtan rendes tanára
sévrei
a'
's
porczellángyár igazgatója, szül. Parisban febr. 5. 1770 nagy érdemeket
szerzett magának a' geognosia 's a' természettudományok több ága körül.
Igen korán lépett fel mint iró, 's legels munkáiban az állattannal foglalatoskodott ide tartozik ,,CI(issific(itéon des rcptilcs'' (Paris 1797.) czimü
munkája. Még nagyobb figyehnet gerjesztettek a' ,Ji)nrn(tl des Mines"
folyóiratban közlött értekezései. A' sajátképeni ásványtan körébe tartoz(>
munkái ,,Ti'((ilé elementaire de minéralogie avec des opplicalions aux
ar/5-'(Paris 1807.) ,Jnlrodiirtion ii In minéral()gf'e"ésTahU'(nimcthodiqiie
et charartensliqtie de prineipoles esperes nihterales^' (Paris 1824.)
melylyekben a' vegytan akkori ;íll;'«sálioz kéjx'sí kitnt adott. Sokkal
nevezetesebbek geoíjnostikai munkái. Ciirfend kiadá ,,I}esrrtf)li<>n (leologique des environs de Paris^^ czimü, nagy figyelmet gerjeszt munkáját.
Olaazhonban 's Scandinaviában tett geognostikai tapasztalait az ,, Annales
(les Sciences nalurelles^^ folyóiratban rakta le. Kendszeresen tárgynljn u'
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geognosiát „Essai d'une classificatio/i mineralogique des roches mélangées'-^
's „Classification et caractéres minéralogiques des roches
(Paris 1813.)
homogénes et heterogénes^' munkáiban. A' geognosiánakaz alakulatokra 's
telepedési viszonyokra alapult tökéletes rendszerét adá a' köv. munkákban
„Tableau des terrains qui composent Vécorce du globe" (Paris 1829.) és
„Tableau de la distribnlion des espéces minerales , suime dans le cours
de mineralogie fait au Museum d'histoire naturelle" (Paris 1833. )I1. Adolf
Tivadar fr. akadémiai tag 's fiivészet tanára a' párisi füvészkertben az
elbbinek fia, sz. Parisban január 14- 1801. Nagy érdemeket szerzett
magának az skori vegetatio valamint a' jelenkori növény-physiologia
körül. Több természettudományi folyóirat szerkesztje volt, melylyekbe
nagybecs értekezéseit rakta le. Különös elszeretettel adta magát az
skoru növények tanulására, 'smár 1821. megkísérté azok rendszerezését,
„Prodrome d'une histoire des négétaux fossiles^'
's nem sokára kiadá
(Paris 1828). Fmunkaja Histoire des végétaiix fossiles, ou recherches
botaniques et geologiques sur les végétaux renfermés dans les diverses
couches du globe.^^ Több monographiákat is adott ki a' növényirás körébl,
nevezetesen a' gombák rendszerezését.
B.
BroiiikoW6zky (Sándor August Ferdinánd) ismeretes német regényíró, szül. Drezdában febr. 28-án 1783. lengyelországi családból. Filször
hadiszolgálatba állott Boroszlóban, 1807-ben elfogatott, azután búcsút
vett a' katonai élettl, 's változtatva Prágában, Boroszlóban 's Drezdában
élt. 1812-ben lengyel szolgálatba állott, rnagygyá lett a' ruhlánoknál,
's Belluno berezeg marsall tábornoki karához jött. A' háború bevégeztével a' katonai életbl újra kilépett 's Varsóban, Drezdában, Halberstadtban tartózkodott, 's megholt Drezdában január 21. 1834. Mint iró szk
körülményei által kényszerítve, csak 42 éves korában lépett föl, 's sokáig
igen kedvelt regényíró volt. Termékeny elme, de hirtelenkedve dolgozott
munkáinak nem adhatá meg a' kerekded egységet. Regényeinek tárgyát
leginkább Lengyelhon történetébl választá. Nevezetesebb munkái:
„Hyppolyt Baratinszki'^ (4köt. Drezd. 1825— 26) „Olgierd und Olga, oder
Polen in 11. Jahrhund. (5 köt. Drezda 1832) „Polen im 17 Jahrh. oder
Johannes III. Sobieski und sein Hof" (5 köt. Drezda 1829) 'sat. Ezeken
kivül irta még ,,Geschichte Polens (4 köt. Drezda 1827). Öszszes munkái 21 kötetben jentek meg, 1829— 34-ig.
B.
Brouckére /. Károly József a' forradalom által magasra emelt tekin;
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Belgiumnak, sz. Brüggeben 1796-ban (mások szerint Mastrichtban
a' reál tudományokat kedvelvén, a' párisi polytechnicumot látogatá
egy ideig. Becsvágya elüzé öt csendes tudományos pályájáról; 's mint
alhadnagy beállott a' tüzérséghez 1815. Súlyos nyavalya következtében
1820-ban elbocsáttatván nagybátyját segité bankárügyeiben, azután
atyjának, Limburg akkori polgári kormányzó^'ának hivatalszobájába
jutott, 's itt rövid id alatt polgári osztályfnök lett. Hivatalos foglalatosságai mellett a' tudományokat, különösen a' franczia irodalmat
a' kormányzati 's pénzügyet folytonos figyelemmel kisérte. Limburg 1825-ben
követének választá. Ezen minségben
mint a' szabadelv párt embere,
az oppositio padain foglalt helyet, 's nem sokára annak fnöke lett, részint
szónoklati mködése, részint czikkei által az oppositio lapjaiban melytélye

1791);

,

,

,

,
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személyes és sajtószíibadság-ot koi-láíozó rendeletek eltörleszaz oktatás foltétlen szabadságát kivánta. 1828-ban zászlóaljparancsnoki ranggal nuistricliti parancsnok lett, hanem már jöv évben,
minden hivatalát letette. Midn a' fergeteg melyly 15 év óta Belgium
B. Parisban volt
onnan haza
fölött tornyosult, mérgét végre kiönté
sietett, 's szemtanuja ln a' brüsseli eseményeknek septemberben. Eleinte
a' forradalmi 's orangista párt között habozott. Mint követ engedett a'
király hívásának a' sept. 13-án 1830-ban megnyitott rendkívüli gylésre,
's jóllehet a' belgák átalános kívánsága szerint, Belgiiminak Hollándiátoli elszakadása mellett szavazott, még is oda engedé magát azon csalódásnak hogy lehetséges leend a' forradalmat egy Hollandiától ugyan
független, hanem az oraniai berezegi házból származó berezeg neve
kit a'
által kibékíteni. Csak Fridrich herczeggeli öszszejö vétele után
kormány élére akart állítani, hagyá el az orániai pártot , 's bele veté
magát a' forradalom folyamába, melyly öt a' legfbb statushivatalok polczára emelé. Azon bizottmány tagja lett melyly az alkotmán}-javaslatot
kidolgozá 's abban a' monarchiái kormányforma ellen és a' nassau-oraniai berezegi ágnak Belgium trónjátoli kizáratása mellett nyilatkozott.
Minden fontos rendezésnél 's kérdésnél folytonosan részt vett majd
Nemours berezeg választása mellett szavazott, 's tagja volt azon küldöttségnek, melyly Parisba ment, ezen herczeget Belgium koronájával megkínálni; coburgi Leopold választása 's a' 18-ik czikk ellen nyilvánosan

lyekben
tését,

a'

's

,

,

,

,

,

,

;

Az ideiglenes kormány alatt a' pénzügybizottmány fnöke volt,
mint olylyan a' statuskincs szétrombolt állapotát igen elsegítette;
ugyan ezen hivatalt vivé az els, csak egy hónapig tartó ministeriumban
's
a' régens második ministeriumában
febr. 25-tl martius 25-ig 1831
mart. 26-tól máj. 30. 1831. Jóllehet Leopold megválasztása után is az
oppositióhoz tartozott, a' királytól mégis aug. 3-án 1831. a' belügyek
kormányzatára azon pillanatban hivatott meg, midn Cliassé tábornok a'
fegyverszünést felmondá, 's a' hollandiai seregek Belgiumba nyomultak.
kikelt.
's

,

,

B. az egész felelsséget vállaira vévé, rendeléseket tett a' fváros megmentésére, 's teljes hatalommal ellátva a' hadügyministeriumba sietett,
hogy De Failly hadügyministert a' sebeidéi táborba küldje mig Groblet
tábornok, a' Mecheln és Antwerp közti táj fódözésére indult. Aug. 4-ikén
maga a' király is elment a' táborba 's B. mint segéde követé t. Az
alatt a' fhadi szállásra Dain megveretésének hire elérkezett, 's most B.
megbízatott, hogy a' Lüttich kormány kerületben létez hadsereget Löwenbe vezesse viszsza. 24 óra alatt csapatjait ismét elrendezé, ruházattal
's fegyverrel ellátá. Midn 10,000 ember élén Löwent elérte, a' capitulatio már aláíratott. Brüsselbe viszszatérvén, barátai rábeszéllésére a'
hadügyi tárczát vállalá fel, 's ezen hivatalt aug. 16-tól 1831. martius
15-ig 1832. vitte. Kevés hónapok alatt 80,000 emberbl álló kész hadsereget gyjtött és szerelt föl köszönetül azzal vádolák a' kamarákban,
hogy a' status pénzeit elpazarlá. Ezen háladatlanságon megboszszankodván, tárczáját a' király kezeibe letette, 's parlamenti pályájáról is
lelépett. Ezután a' pénzverés igazgatója ln, a' „Repertoire de VAdmintstration et du droit ad mist ralija'- folyóiratot alapította, st az újonnan
,

,

;

felállitott brüsseli

szabadelv egyetemnél

is

tanári hivatalt vállalt,
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fizetés nélkül. 1835 a' belga nemzeti bank igazgatója lett, melylyet ugyan
azon évben alapitott, 's kereskedelmi és ipari vállalatok által az országra
nézve igen nagy befolyásiivá emelt. De épen ezen speculátiók okozták
a'
bank ingadozását, midn 1838-ban Luxemburg és Limburg végett
háború készülvén kiütni tetemes viszszafizetéseknek kellett történni. A'
bank dec. 17-én kényszerítve látá magát, fizetéseit felfüggeszteni, 's jóllehet tökéletes megbukása a' kormány segélye által elhárittatott, 'sB.-nek
méltó szemrehányásokat tenni nem lehetett, mégis april. 30-án 1839.
II. Henrik József, az elöbbeninek ifjabb testigazgatói hivatalát letette.
1820. jogtudor és
vére szül. 1801. jogtudományt tanult Lüttichben
ügyész; 1822. kir. ügyvéd Mastrichtban. A' forradalom alatt a' választó
collegium elnöke 's a' nemzeti collegium tagja volt, melylyben titoknoki
's egyik volt
hivatalt viselt. Leopold megválasztása mellett szavazott
azok közöl, kik Londonba mentek, a' berezegnek a' koronát fölajánlani.
1831. midn a' hollandiak fegyvereserövei nyomultak be Belgiumba, mint
önkénytes hadi szolgálatba lépett, 's a' bautersemi 's löveni eseményeknél
jelen volt. A' nemzeti congressus feloszlatása után a' képviselk kamarájának tagjává lett, 's midn onnan 1832. a' kath. párt kiszoritá, 1833.
Brüssel választotta követének. B. a' szabadelv oppositióhoz tartozik,
illeti az érdem, hogy a' haláerélyes férfiú 's kitn parlementi szónok,
's
a' büntet törvénykönyv átnézését legels
los büntetések eltörlését
sürgette. - B.
Brougham (Henry) Anglia egyik kitn publicista irója 's törvényszéki és parlamenti szónoka. Született 1779. sept. 19-én, Edinburghban.
Tehetségei kimivelésére nagy hatással volt anyai nagybát}^^! Robertson,
a' hires történetire. Már 16 éves korában figyelmet ébresztett egy optikai
értekezése, melyly a' londoni ,,royal society" évkönyvében jelent meg
1796-ban. Két év múlva ugyanott jelent meg ujabb munkája a' fels
geometria körébl. 1798-ban tagja lett a' ,,speculativ club"-nak, hol a'
szónoklatban gyakorlá magát. 1800-ban Németország északi részét
beutazván viszszatérte után Edinburghban a' skót ügyvédek sorába
iktattatott. 1802-ben alapitatott az Edinburgh-Review czimü jeles folyóirat
melylyben Brougham folytonos munkatárs lett. 1803-ban ilyly
czim alatt adott ki egy nagyobb munkát ,,An enquiry int the colonial
policy of the european powers'^ Számos elítéletet megczáfolt ebben a'
gyarmati politika körül. Mackíntosh írja róla rövidebb lehetne ugyan,
's legjobb benne a' kezdet, de minden hibái mellett is a' legjobb könyv,
melyly Európában eddig világot látott e' tárgyban.
1805-ben, Brougham,
Pitt megbízásából Spanj-olországba ment, hogy a' félsziget viszonyairól,
személyes tapasztalás után részletesebben értesítse a' nevezett mínisterelnököt. 1807-ben Edinburghból Londonba költözött. Csakhamar meglett
alapítva ügyvédi nagy hírneve. 1808-ban több londoni, liverpooli, manschesteri kereskedk panaszos kérlevelét a' kormány eljárása ellen négy
óráig tartott beszédben támogatá az alsóház sorompói eltt. 1810-ben
pedig Earl of Darlington
utóbb marriuis Cleveland közbenjárására
Camelford borough képviselje lett. Jun. 15-én tartott beszéde
a'
rabszolgakereskedést eltörl törvény elégtelensége fölött, a' parlament
els rend szónokai sorába emelte. E' tárgy a' rabszolgaság végkiirtása,
,
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's a' növelés rendszerének javítása volt fleg , mi körül szónokunk egész
életében szakadatlan buzgalommal mködött.
részt vett azonban
a' kereskedelmi kérdések vitatásában is.
Gyakran megtörtént hogy
éjszaka az alsóház vezérszónokai közt küzdött , 's reggel a' törvényszék
elütt vivott védenczeiért. Nagy érdeket gerjesztett 1811-ben az Examiner
's még egy más lap mellett mondott beszéde
melylyeket a' koronaügyvéd
pörbe vonatott
mivel szenvedelmesen nyilatkoztak az angol seregben
divatos korbácsbüntetés ellen. A' parlament 1811 és 1812-ki üléseiben
fleg a' keresk. és bankügyekhez, 's a' philantropiai kérdések tárgyalá-

Kitn

,

,

,

sához szólott. 1812-ben, midn a' parlamentet eloszlaták, egyike volt
Br. már a' whigpárt legnépszerbb tagjainak. Az új választáskor Liverpoolban
Canning, akkor még tory-jelölt megbuktatá. 'S miután az
,

—

iuverkeithingi boroughokban is megbukott
1812 16-ig Br. tisztán
ügyvédi tisztének élt. Az angol barnák, fleg lord Erskineviszszavonulása
után,
lett fdicssége. 1816-ban azonban ismét helyet fogott a' parlamenti ellenzék sorában mint AVinchelsea (whig borough) képviselje.
Mindjárt az ülés els napjaiban érezteté elleneivel teljes erejét. Élesen
megtámadá a' régens megnyitó bet^zédét 's a' ministeriumot a' közjövedelmek rendszeres pazarlásával vádolá. Majd a' nemzeti nevelés elhagyott
állapotára forditá a' ház figyelmét. Folytonos izgatása e' mezn szép
eredményeket idézett el. Az 1818-ki rövid ülésben nem vehete részt. A'
west moreiandi grófság választásán megbukott. Ez évben tehát az irodalmat
gazdagitá. Ilyly czim röpiratot adott ki „A'letter to sir Sámuel Romilhj,
upon the abuses of charities" melyly rövid id alatt tiz kiadást ért.
1819-ben Br. ismét parlamenti tag lett, mint Winchelseanek képviselje.
,

,

:

—

Ugyanez évben házasságra lépett John Spalding özvegyével Edén
Tamásnak Auckland és Henley lordok nagybátyjának leányával. Elbb
már Vane Terapest dúsgazdag ladyt akará elvenni. Angelo Taylor a' lady
gyámnoka, kilátást nyújtott erre iíju ügyvéd barátjának. A' lady azonban
,

,

,

mellzte az ügyvédet,

's anyja egyezésével kezét marquisLondonderrynek
Charles Stuart), a' katonának nyujtá. Ezen emlékezet
tette olyly élesen keserekké a' vitákat, melylyek késbb a' lordok
házában, marquis Londonderry és lord Brougham közt folytak.
1820.
év egyike a' legnevezetesbeknek Br. életében. Carolina braunschweigi
herczegn védelme e' boldogtalan királyn fügyészének népszerségét
's
ügyészi hirnevét óriásilag emelte. Szalay László, „Státusférfiak és
szónokok könyve" ezimü jeles munkájában hoszszasabban eladja e' pör
történetét. ,,Broughamnak óriási erfejlesztése
mond többek közt
ez idben bámulásra ragadott mindenkit. Lelkét
szivét szentelte ez
ügynek, 's olylykor valóban mintegy ihletettnek látszott. Beszédei e'
pörben jókora kötetet töltenének be. Azok, kik
szólani hallották, 's kik
a' nyomtatott sorokban nem lelik fel a' szem, a' hang, a' mozdulat
ihletettségét,
azok, viszonylag csekély hatásuaknak találják e' beszédeket, de ki feledkezhetnék meg valaha arról, mint rezgé át e' hatalmas
szózat egész Albiont, mint költött fel millió viszhangot ennek legtávolabb
részeiben is? Akkori beszédei birtak azon tulajdonnal, melyly szónoklatát
ritkábban jellemzi nem csak az észre hatottak hanem megindították a'
szivet is". Különösen szép oct. 3-ki beszéde. ,,A' legromekcbl) 's legszó-

(akkor

még

sir
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noklatiabb eladások között foglal az helyet, melylyck valaha a' parlamentben hallattak". A' fölizgatott közvélemény olyly ersen nyilatkozott
Br. mellett, hogy a' ministerium kénytelen volt lemondani az ügy további
íblytatásáról. Br. azonban, miután vége szakadt is a' hires pörnek,
melylyet Eurúpa valamenynyi sajtói viszhangoztak, nem sznt meg
szónoklata egész erejével tovább is küzdeni a' királyné mellett. 1821.
két napig (jul. 4. 5.) tartott eladásában sürgette a' királyné koronáztatását a' titkos tanács eltt. 1822-ben pedig védelmére kelt a' DurhamChronicle kiadójának, kit sajtópörbe idéztek, mivel az angol statusegyház
hogy a'
egyik püspöki megyéjének clerusát képmutatással vádolta
királyné halálakor megfeledkezett a' harangszóról. Azon melegség látszik
még e' védelem minden soraiból, melyly fenséges védencze ügyében
azon határozottság a' hatalmas angol clerus ellen,
elragadta hallgatóit
melylyel rövid id eltt a' peerház a' ministerek st a' király személye
1820-ban még egy másik tárgy felé fordult a' közfigyelem.
ellen is kikelt.
Erkölcstelen hírlapok, röpivck és torzképek özönlék el Londont. A' sajtó
viszszaélései orvoslására társulat alakult. Értekezéseket nyomatott e'
társulat a' sajtóvétségek büntetésérl , 's idéz leveleket eszközlött.
Brougham 1821. máj. 23-án figyehneztette a' házat e' büntetperek
veszélyes voltára melylyek társasági közköltségen 's politikai elitéletek
által kiszemelt egyének ellen inditatnak. Az egyesület titkára körlevelet
bocsátott az ország öszszes tisztviselségéhez. Ezt Br. szokott gúnyoló
úgymond
modorában fonáknak, vakmernek bélyegzé. Az egyesület
's aláásván az esküttszékek
alkotmányelleni, eljárása töi'vénytelen
mérget kever az igazságszolgáltatás forrásába.
részrehajlatlanságát
Halálos csapás volt az érintett egyesületre e' beszéd. 'S igy a' parlamenti
téren is növelte érdemeit, miket a' sajtópörök körül más mezn szerzett
,

,

,

—

,

—

—

,

,

—

1825-ben inéltányoltatott buzgósága a'
az irásszabadság ügyében.
növelés ügye iránt , melylyet következ munkája által is tanusita
,,Pructical ohseroaiions upon ihe education of Ihe people. London 1825."
A' glasgowi egyetem rectorának választatott. Mackinlosh szavazata volt
eldönt e' választáson. Versenytársa sir Walter Scott vala. Midn e'
Editiburghon keresztül , e' város
rectori szék elfoglalására utazott
polgárai nagyszer lakomát adtak régi polgártársuk tiszteletére. Húsz
éve múlt már, mióta elhagyá e' várost. Azóta európai hírnevet szerzett.
mint Cockburn monda e' lakomán
,, Szellemi haladásának története
egyike a' legnemesebb 's legörvendeztetbb látmányoknak melylyekre
:

,

—

—

,

egy szabad ország évkönyveiben találunk. Egy ifju férfi ki csak elvei és
tehetségei által támogatva lép a' nyilvános életbe, 's ki itt teljes függetlenségben diadalt ül ki nagy birtok vagy örökölt viszonyok nélkül,
kirekesztleg belértéke 's az általa megragadott tárgyak 's azon ügyesség
által, melylyel ez utóbbiakat kezelte, olyly nagy, st jóval nagyobb
hatást vivott ki magának földiéire, mintsem minre valaha valaki puszla
Ugyanez évben mart. 23-ikán sir
észbeli ereje által szert tehetett."
Francis Burdetf bilit terjesztett az alsóház el a' catholikusok ügyében.
A' harmadik felolvasás eltt a' felsházban april 25-én a' yorki herczeg
a' trónörökös
soha sem fog
hogy
(a' király testvére) kinyilatkoztatá
a' catholikusok emancipatiójábnn megegyezni, ha királyi székét elfogla,

;
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kcmónyen kikelt e' nyüatkoziit ellen inelyly a' brit biiodanem csupán a' jó kormányt, luuiem magát az alkotmányt 's az

liimlotta. Br.
iDtiiljan

l()(S8-ki

,

íbrradaloni következésében törvényesen alapított nionarcbia
veszélyczi.
is
Az 182()-ki választások alkalmával Br.

—

álland(')s:igát

Westniorelandban ismét niegbidvott. Winvhclseunak képviselje lett ismét.
'S az 1S27. tavaszán alakult ('aiinht<j\'C'\e ministeriumot buzgón védte.
fíoniilly halála után a' törvénykezési reformok pártolóinak élén Mackintosh
küzdött. Brou<jhainhi\n találta leghatalmasabb emberét. 1828. febr. 7-én
hat óráig tartott beszédet monda Br. ez ügyben. Indítványára felszóliták
a' ministeriumot e' t:irgyl)an kezdeményezésre. Több reformjavaslat lett
már törvény.
Majd M>////í(7/o/í-ministcrium alakult. A' radical sajtó
aggodalmait a' katona-ministendnökre nézve nem osztá Br. Voltak,
úgymond, korszakok, midn az ország rémület* el látta, hogy a' katona
talpon áll. Most abban keres biztositékot hogy talpon van az iskolamester. Welliiujlon kineveztetését alkotmányos szempontból nem helyeslé,
de e' miatt nem agg(')dik nem félti az ország szabadságát.
1829-ben,
Clereland marquis, a' winchelseai borough patrónusa, ]]'ellinglon-pártjához
szegdött. Br. tehát, miután a' nevezett cabinet által elterjesztett cath.
emancipatiói bilit pártolta, lemondott az enditett borough képviseletérl.
1830-ban, mint Knaresbornugh képviselje, jelent meg az alsóházban.
Apr. 2-án itt a' polgári törvénykezés hiányaira figyelmczteté a' házat.
Jun. 26-án IV. György király meghalt. Egy hónap múlva a' parlament
eloszlott. 'S Brougham
ki eddig csak rottenboroughok küldötte volt,
most mint a' legnagyobb angol grófság, ForA's/í/í*e képviselje jelent meg
a' parlamentben. Az uj parlament kezdetén, mindjárt az ülés második
napján jelenté, hogy két hét múlva indítványt teend a' parlamenti reform
ügyében. Wellington a' felsházban ez idtájban minden reform ellenségének vállá magát. A' közvélemény olyly liangosan szólalt föl e' nyilatkozatra
hogy a' herczeg kénytelen volt a' kormányról lelépni. Grey
ministeriimia alakult. Brougham ez esemény következtében mint ,, boron
Brougham and Vaux of Brougham'-'' felsházi tag, és lordkanczellárrá
neveztetvén ki, egyszersmind speaker-ré lett. E' minségben Br. 1831.
elején indítványt tett külön csdtörvényszék alakítására. Törvénynyé
vált. Sept. 28-án a' kanczelláriai törvényszék eltti igazságszolgáltatás
gyorsítására külön bilit nyújtott a' felsház elé. Oct. 7-én a' reformbill
második felolvasását támogatá európai hirü beszédben. A' bili második
felolvasáson is átment. Midn azonban végkép el vala fogadandt'», lord
Lyndhiirst módosításokat indítványozott, 's e' módosításokat (május 7-én)
a' nagy többség elfogadta. Más nap lord Grey
Broughammn\ a' királyhoz
ment, eladván, hogy új peerek kinevezése nélkül ix reformbill nem megy
keresztül a' felsházon. A' király tagadó válasza következtében május
9-ikén az egész ministerlum leköszönt. Br. más körülmények közt az
elváláson fájdalmat érezne. „De most, úgymond, azon elvek által
táraogattatik melylyek irányt adtak pályájának. Fájdalmas érzése most
elvesz, azon meggyzdésben, melyly a' hatalomróll lemondásban, midn
a' polgári kötelesség parancsolja, dicsséget láttat vele, nem szerencsét-

—

,

—

,

,

,

,

,

,

lenséget."

Grey

—

Wellington kísérté meg, új kormányt alkotni.

és társai tehát újra fölhivattak a'

korona

által,

Nem

miután

a'

sikerült.

változott

Brougham.
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a' refurmbill elfogadása már nem szenved kétséget.
Az
Viszszavették tárczáikat 's a' bili jiin. 7-én már szentesitetett is.
1832 34-ki ülések alatt az igazságszolgáltatás ügyében több bilit
terjesztett el Br. A' központi büntet törvényszék alapitását tárgy azó
törvény el is fogadtatott. Közben lord Grey helyét lord Melbourne foglalá
sem Br. viszonyai.
el. Nem változtak ez által sem a' ministerium elvei
Azonban csakhamar felbomlott a' Melbourne-cíihmci. A' király hivatá
beadák
Wellingiont , 's Melbourne 's társai , közöttök Brougham
lemondásukat. 1835. apr. 9-én pedig ismét felbomlott a' WellingtonPee/-cabinet 's ismét whig ministerium alakult, ujolag lord Melbourne
vezérlete alatt. De Br. nem juthatott a' gyapjuzsákra. Ingerült hangulata
sérté a' whig cabinetban társait, fleg Durhamot. O'Connellel is öszszekoczódott. De fleg Palmerston és Russel lordokkali ellenségeskedései 's
kissé zsémbes természete 's olylykori véleménykülönczsége okozák,
hogy az újonnan alakult ministeriuniból régi társai kiszoritották. Majd
ministertársainak ellenfeleihez gravitált, majd olyly szabadelvén nyilatkozott, hogy a' whigeket nem kevésbbé megijesztette, mint a'torypártot.
Fleg a' munkás osztályok helyzetérl. Azon id, 1835. óta Br. folytonos
ellentétben áll a' whig-párttal 's Wellingtont senki sem csudálja inkább.
Mindig óvakodik a' tory-nevezet ellen de azért a' whigpárt nem köszöni
meg magaviseletét. A' szenvedély htlenné teve öszszes múltja iránt.
Több hasznot tesz az irodalmi téren. Öszszes beszédei négy kötetben
1838-ban jelentek meg Edinburghban. Ugyanott jelentek meg a' Ill-ik
György idejebeli angol státusférfiak jellemzései (Sketches of Statesmen
in (he íime of Georg III. Edinb. 1839.) melylyek eredetileg az edinburghi
Recieiü íllzeteiben adattak ki.
A' legújabb idkben a' franczia köztársaság iránti nyilatkozata által vonta magára a' közfigyelmet. ,, Köztársaságban monda többek közt 1848. apr. 11-kén, a' tajték könynyen a'
felszínre úszik de a' szabadság nem azon növény, melyly ott diszlik. (?) 'sat.
Ha azt kérdik tlem bizom-e azon emberekben kik az ideiglenes
kormányt alkotják Francziaországban Aragoban ki nagy tudományi
nevezetesség, 's olyly emberekben, mint derék barátaim, Garnier-Pagcs
és Dupont (de l'Eure), azt felelem
igen, van bizalmam, menynyire a'
sokaság uralkodása alatti emberek iránt lehet, azaz nincs legkisebb

körülményeknél íugva
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bizalmam sem. (Nevetés). Hatvan év eltt Danton azt mondta hogy
Francziaországban köztársaság van de köztársasági emberek nincsenek.
Ledru-RoUin azt nyilványltja (körlevelében)
hogy Francziaország
jelenleg nem republicanus, de kell, hogy az legyen. Ezen nyilatkozat
engem megrettent, mert tudom
hogy ilyly szavak voltak a' forrás,
melylybl Francziaország legtisztább vére olyly nagy mértékben folyt.
Az els forradalom küzdelmei onnan jöttek
mivel a' kevesebbség
uralkodni akart. Paris kormányozza Francziaországot 's Parist egy
maroknyi nép. Jelenleg senki sem (?) kétkedik Parisban hogy egy vezér
Különös
10,000 ember élén megbuktatná a' köztársaságot 'stb."
ellentétben van e' nyilatkozattal folyamodása franczia honosítása iránt.
E' tettét
következleg magyarázta meg a' lordok házában ,, Egyedül
francziaország! birtokom biztosítása végett tettem
's egyáltalában nem
azon eszmével
hogy angol alattvalói jogomról és szabadalmamról
,

,

,

,

,

,

—
:

,

,
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Broussaí^.

Ebbl nem kell azt gyanltíini hogy barátja vagyok a' köztárintózményeknek V megváltoztattam véleményemet, melylyel ez
ügyben mindig valék." Ennek ellenében elég feleletül a' lord saját szavait
idézni a' Oannet városi maireliez irt
levelébl. „Kötelességemnek
tartom, úgymond a' lord a' f'ranezia intézmények iránti bizalmamnak
lemoiuljak.

,

sasági

,

adni

hogy

ez által angol hazámfiait is biztosítsam a' bizalomra."
Ez intézmények iránt kifejezett bizalom, mint látjuk, nem egyéb volt
tulajdonosi elvigyázatnál. Lamarline, a' forradalomról irt történetében

jelét

,

boszankodással rója meg e' magaviseletet. ,,Az új franezia köztársaság
Írja t()bbi közt
néjjszerü volt Londonban. Egész Nagy-Brittanniában
cak egyetlen ember rágalmazá l)eszédeiben, irataiban lord Brougham,
kitn, de szeszélyes, meghasonlott szellem. Ez általános, de felületes iró,
lelkes de nem lángesz szónok, maga is a' demoeratia parvenu-je, lord
BroiKjham, Bürke idétlen szerei)ében tetszik magának a' köztársaság ellen,
melylynek kezein nem egy királyn, de egyetlen polgár vére sines. Gúnyolódásai viszszapattannak reá; mert lord Brotnjhani, C7oo/3 Anareharzis példájára, a' köztársaság polgára czimeéi-t esdett az ideiglenes kormánynál."
így Laiitariine. ]Mi nem egészen helyeselhetjük e' kicsinyl hangot.
Sok ember nem emlékszik viszsza a' multakra, 's az utósó cselekvés
szerint mond Ítéletet. Ilyly emberek nem fognak kétségtelenül sokat
tartani Broiuj/iam felöl mert valóban
túlélvén szellemi egésségét, most
furcsa szerej)et játszik az öreg ur a' felsházban. De mindamellett Br.
jelleme mögött nagyszer nuinkásság eredménydús és becsülettel megfutott pálya fekszik. Nemcsak része vala mindig a' whig reformokban,
mint láttuk, hanem a' nemzeti növelés ügyében többet fáradozott, mint
bár ki más Angliában. Br. azonkivül habár igazi anojol iellem, an<>;ol
hazanai elítéleteiben nem osztozott, 's az angol alkotmány kinövéseit

—

—

:

;

,

,

,

férfiasan

megtámadá

,

megnuitatván

,

hogy

a'

história

által

kifejtett

intézeteket végre is az ész mértékével kell megitélni, 's az ész kivánatai
szerint idomitani. Brougham munkásságának ezen oldalát különös tanulmányul ajánljuk azoknak, kik a' történeti intézmények baráti levén az
,

angol institutiókat csak

ugy gavallérosan készek

volnának átültetni,
megfeledkezvén, hogy átültetés által a' hist(')riai intézmény megsznik az
lenni.
Br. korának egyik érdekes episodja gyanánt emiitk Carulina
királyné, IV. Györgf/ hitvesének prét. Ilyly per csak szabad országban,
mint Anglia, jöhet létre, 's az alkotmányos formákat e' pörben még ott is
meghamisiták
kijátszák.
menynyire
Br. élctirása világos példa
terjedhet egy ember nuuikássága ha az idt használni tudja 's valóban

—

,

—

,

,

dolgozni akar. Ezen

nagyság

kitartás

a'

munkában

"s

dologszeretet az angol

Mutatja továbbá Br. 's a' jobb ellenzéki angol szónokok
példája, hogy szabad férfinak mindig igaz nevén lehet a' dolgokat
nevezni, a' nélkül, hogy az utczai póriasság bnébe essék.
F.
Broiissais (Ferencz József Victor) a' róla nevezett gyógytani rendszer
alapja.

—

Maloban tanult a'dinanti collegiumban,
igen fiatal korában
mint hajósebész a' tengerészethez állott.
1803. orvostudorrá lett, 2 évig Parisban üzé az orvosi gyakorlatot,
késbb azonban mint hadi orvos mködött Belgium, Hollandia, Austrin,
Olasz- és ^Spanyolország kórházaiban. A' restauraíio alutt tanár lett a*

alapitója, sz. dec. 17. 1772. St.
"s

még

,

,

:
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Browne.

Brovrn.

1832. mint az általános kór- és
katonai kórháznál Val-de-Grace-ban
gyógytan rendes tanára az orvosi karba jutott, 's a' fr. akadémia tagja
meghalt 1838. Temetése pompás volt, 's 1841. Yal-de-Grace-ban
lett
emlékoszlop emeltetett tiszteletére. Az orvosi eljárás reformját „Histoire
des phlegrnasies ou injlammalions chroniques" (2 köt. Paris 1808.) czimü
csak 1816. lépett fel nyilván rendszerével,
munkájával kezdé meg
„Examen de la doctrine medicale generalement adoptée^'- (Paris 1816. 4
kiad. 4 köt. 1829
34.) B. orvostani rendszerének, melylynek általános
egyoldalúsága mellett sem
gyógyszere helybeli vérkivételben állott
lehet tagadni, hogy sok tekintetben jótékony befolyása volt a' gyógytan
kimvelésére, mivel a' kórboncztan, élet- és kórtüneménytan sz(n-galmasb
maga B. rendszerét ,,La
tanulására 's bvebb kifejtésére ösztönözött
médecine physiologique'^-nek nevezi. Németországban soha sem talált
Mont égre „Notice hisloriqne
általános elismerésre. Hasonlítsd öszsze
Casper
les travaux
les opinions de B." (Paris 1839.)
sur la vie
„Characterislik der franz. Medicin" (Lipcse 1822.) Conradi : „Kvitik
der Vorlesimgen B's über die gastrischen Entzündiingen'- {lle\á\h. 1821.);
„Novae doctrinae pathologicae auctore B. epitome.*' (Götting
és Spitta
;

;

;

—

,

;

:

:

;

,

,

;

:

1822).

-

,

B.

Browii Róbert, hires angol füvész szül. 1781-ben, 1801-ben részt vett
egy újhollandi expeditióban 's ott maradt 1805-ig, akkor 4000 íaj újhollandi növényt hozván Angliába magával. Ekkor Banks Józ-sef íÚííú, ki az
említett útra is küldé, könyvtárnokává neveztetett, 's e' helyzetében kiadta „Prodromiis florae N. Hollandiáé"' és General remarks on the hotany
of terra australis mnukájit 1810-ben, 's 1814-ben. Késbb 1830-ban e'
munkákhoz pótlékokat adott 's több déli utazónak útleírásához füvészi
függelékeket. Barátja, az 1820-ban elhalt Banks neki hagyta gazdag gyjteményeit, 's e' segédeszközök és folytonos tanulmány által Brown a' növényvilág legnagyobb ismerinek egyikévé lett, 's e' téren nagy érdemeket szerzett. Vegyes füvészi munkái
mclylyek németre is fordíttattak
1825
34-ig, kimerithetlen kincsét nyújtják a' legfontosb vizsgálatok,

,

,

,

—

—

nak.

h.

Brown, vagy Browne (Tamás) az

alsó-canadai, 1837-ki fölkelés egyik
vezetje, szül. Újbraunschweigban. Szüléi, Tamásnak igen kora fiatalságában, kiköltöztek az egyesült státusokba 's Woodstockban, Vermont álladalomban telepedtek meg. B. elbb Vermontban vaskereskedést zött,
de ebben roszul boldogulván lakását áttette Montrealba a' nélkül azonban hogy ott valami rendes üzlethez fogott volna. 1834-ben, a' cholera
idejében, az egészségi bizottmány tagja volt és nagy tevékenységgel tüntette ki magát. Azután politikai ügyekbe kapott 's a' fölkelés eltti utolsó
években legtöbb idejét az ellenzéki lapoknak szentelte. Némi költészi tehetségei is voltak, miket politikai alkalmi költemények alkotására használt. A' mint 18o7-nek nyarában hire lett Canadában, hogy az alsó-cana,

,

,

,

dai félreértések kiegyenlítéséül Hssel lord által tett javaslatokat az angol
parlament elfogadta az ottani ellenzéki pártban átalános boszonkodás tört
ki. 'S minthogy az elégületlenek nem remélették többé sérelmeiknek békés útoni orvoslását, 's e' reménytelenségbl önként fejlett ki a' független
's önálló községi rendezet eszméje
az ellenzéki párt vezeti azonnal hozzá
,

:

B rutraemann.
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az izgalnmk táplúlásálioz, éü a' kormány elleni tényleges föllépés
eKikészitéséhez. B. több angol szárniazásuakkal határozottan a' kormánynyal szembeálló íranczia j»áithoz csatlakozott, 's legélénkebb részt vön az
t(»gtíik

izgalomban valamint az épen sem rejtegetett készüldésben a' küzdelemhez. Belépett a' ,,szabadsá(j fiai'' czim alatt fiatalokból iíjdon alakult
társaságba. A' „/iaza/ipárt" izgatottságának növekedtével
emelkedett
az angol conservativ vagy loyális párt szenvedélyessége is. IVIig az
ingerültség ekkép mindkét oldalról már igen magas fokra hágott a' „szabadság fijai" nov. ()-kán, iNIontrealban gylést tartottak egy zárt udvarban nielylybe a' loyalisták köveket dobáltak, 's ez által megkezdték a'
két párt közötti tettlegességet. B. ez alkalommal jelen lévén a' gylésen,
azok közül vala kik midn a' gylésnek vége szakadt utczai verekedésbe
keveredtek a' loyalistákkal 's e' közben tetemes sebet is kapott. Midn a'
montreali ezen els zavargás folytában elfogatások történtek, B. valamint
a' többi fnök is Montreálból elmenekült. Ez alatt a' Bichelieu folyam kerületében fegyveres ellentállásra keltek föl a' földmivelök. B. Charlesban
a' fölkelk vezényletét vette át, ezt sietve megersitette és a' montrealbóli
megtámadást készen várta. 300 fegyveres fölkelje volt, 's még több paraszt gylt körébe, kiket nem lehetett fölfegyverezni. Wetlierall ezredes
ment ellene öt század gyalogsággal egy osztály lovassággal és 2 ágyúval.
B. igen élénk puskatüzzel fogadta 's másfél óráig állott ellen Wetlierall
ostromának de a' melyly még is a' helység elfoglalása- és fölégetésével,
és a' fölkelk szétzésével végzdött
miután a' fegyvertelen parasztok a'
csatában zavart okoztak és futásnak eredtek. B. ekkor, megmaradt embereivel St. Denisbe ment, hol Dr. Nelson szerencsésebben vivott Gore
ezredes ellen. E' közben Gosford 1. 500 font st. dijat hirdetett B. iejére.
B. az egyesit státusokba, Vermontba menekült. Pártja
erslelkü és
jellem embernek dicséré de egyszersmind gondatlansággal és hamarko,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

t

dással vádolá.

,

—

Cs. F.

Brüggeiiiann (János Henr. Tiv.)

t. tanácsos
a' cultus ministerium
kath. osztályában Berlinben, szül. 1795-ben, egyszer polg. családból
Soestben , Westfáliában , tanúit Mnsterben hol Hermest hallgatá, kinek
tanaihoz mindenkor
maradt. 1815-ben tanitó lett a' düsseldorfi közép,

h

tanodánál onnét kitn viselete jutalmául, csakhamar Berlinbe tétetett
át a' vegyes-vallású gymnasiumhoz igazgatóul. Bár rajnai buzgó katholikus, mindenkor távol tartotta magát Droste és Bmmel ultramontán szagú
rómaiságától, ezért
midn a' rajnai porosz tartományok kívánatára kath.
,

,

,

állíttatott fel Koblenzben
Brüggemann 18o2-ben
oda tétetett 'se' helyzetében munkásság, szakértelem 's emberiség és türelem által tüntette ki magát. Egyházának híve, de egyszersmind az ország
törvényeinek is tisztelje volt a' koblenczí sacra societas nev kath.
egyletbe beállott ugyan, de látván annak hyerarchiai irányát, viszszalépett
belle. E' viszszalépése a' római papi politika helyteleniségét foglalta magában, '3 ki volt téve a' kath. lapok gúnyainak 's üldözésének, midn végre
a' Droste-Wischering érsek eljiírását megsokallt pcn-osz kormány erélycsb
rendszabályokhoz nyúlt, 's Briujijcmanut 1837-ben Berlinbe hivá, hogy e'
bonyolt egyházi tárgyban tanácsával éljen. Ö volt az, ki a' kormány
1837 nov. 15-iki rendeletét, melyly által a' köllni érsek hivatalától fcltug-

iskolai

kormánytanács

,

;

Brunel.

Brannow.
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magával vitte. A' vakbuzgó papságnak nem kellett több, hogy
renegátnak nézze 's árulással vádolja. Ugyanazon év végén a' kormány
rendeletébl Rómába ment nem egyenes hivatalos minségben, hanem
mint olyly tudós és elfogulatlan katholikus férfi, kinek tanácsával élhessen
szükség esetében a' kormány követe. Ott maradt 1838 augustusaig. Viszszatérte után emiitett tanácsosi hivatalát nyerte Berlinben. Az üldözésnek, melylyel szünet nélkül zaklaták a' kath. lapok, f oka volt szellemi
felssége melylyet ellenei irányában éreztetett. A' kölni érsek vele is,
mint minden tudományos 's felvilágosult emberrel, hidegen bánt, Brüggemann pedig nem emésztheté meg ennek ellenséges elveit Hernies és a'
tudomány ellen, 's ultramontán szellem törekvéseit.
Magány életében igen vidám, szeretetreméltó ember; Düssendorfban lakván közel
viszonyban állott az ottani mvészekkel, 's Corneliusnak testvérét vette
gesztetett,

t

,

,

—

feleségül.

—

h.

Brunel (Marc Isambert)

a' themsetunnell épitje 's a' londoni királyi
társaság alelnöke, szül. Francziaországban 1769-ben tanúit Rouenben. Pappá akarták nevelni, de természete ellenállott, 's üres óráiban
már ekkor a' kézmvesek mhelyeit látogatá 's az iskolai könyvekre szánt
pénzen szerszámokat vévén, apró gépeket 's hajókat készített.
hajlamát atyja is méltányolván, a' tengerészethez adá, hol 178G-t(!il
1792-ig maradt. A' forradalom alatt éjszaki Amerikában keresett új
hazát, 's ott a' magasb technikában anynyira ment, hogy XeM^- Yorkban,
hol letelepedett egy álgyúönt-mhely igazgatását 's a' kiköt ersítését
bizták reá. 5 év múlva Angliába ment, a' gyakorlati természettudományok 's kimvelt technika e' hazájába, 's ott megházasodott és polo-ár
lett, több felfedezéssel gazdagította a' technológiát 's magasb mechanikát,
melylyeknek a' kormány fleg a' tengerészetnél az általa feltalált teker
csigagépezetnek anynyi hasznát vévé, hogy 1806-ban érdemei jutalmául
500,000 frankot fizettetett ki Brunelnek. 1811-ben a' chathami arsenalban az admiralitás felhívására olyly fürészmalmot éjjitett a' legszerencsésb sikerrel, melylyért a' londoni kir. társaság tagává választatott. Már
akkor igen kitn vizi építésznek tartatott, kinek meghallgatása 's tanácsa nélkül a' kormány nem igen kezdetett fontosabb vizi munkába. Legt.

,

Kitn

,

,

,

's bámulatosb müve azonban a' Themse-Tunnel. (1, ezt) mellyet,
roppant nehézségek 's többszöri félbe szakasztás után, 1842-ben dicsséggel bevégzett, 's melyly nevét halhatatlanná tette. 1841-ben baronetté
neveztetett, 's már 1833-ban a' kir. társ. alelnökévé, a' mi Angliában,
egy külföldi irányában hallatlan kitüntetés.
Fia is segité
a' Tunnell-épitésnél 's ezenkívül a' nagy nyugati (london-bristoli) vasút építésénél, mint polgári mérnök, nagy hirre kapván, atyja nevével együtt,
dicsségének is örököse.
h.
Brunnow I. Fulep orosz státus-tanácsos 's rendkívüli követ és meghat, minister a' londoni udvarnál, szül. 1797-ben, Dresdában tanúit
Lipcsében, 's 1818-ban orosz szolgálatba lépett. Elbb a' külügynél alkalmaztatott, késbben Stourdza státus-tanácsossal Bessarábia számára polgári törvénykönyvet dolgozott, jelen volt a' troppaui, laibachi, veronai
congressusokon, azután követségi titkár lett Londonban, majd Woronzoff
gróf odessai fkormányzó segéde volt, 1828-9-ben polgári biztosi min-

nagyobb
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st'gben követte az orus;^ luitlöereget a török háborúba, munkás volt az
adrlnápolyi békekötésnél, niegalnpitotta diplomatái hirét, státus-tanácsossá
neveztetett 's közvetlenül Nesselroile külügyi minister oldalához rendeltetett. 1839-ben követséget viselt a' stuttgarti és darmstadti udvaroknál, 's
még ez évben rendkivüli küldetéssel bizatott meg Londonba hogy a'
,

Francziaország 's Anglia közti viszonyok tágulásának
telhasználásával, a' londoni 's pétervári cablnetek közt közeledést eszközöljön. Késbb állandóan Londonban hagyatván, az 1840. júl. 15-iki szerzdést hozta létre melyly akkor Angliát Francziaországtól eltávolította,
's az éjszaki hatalmaknak a' londoni cabinettel létre hozott egyetértése
által az ozmán birodalombcli erszakos crisist legalább késleltette. Késbben több alkalommal igyekezett azon, hogy az orosz udvar békés szándékait kiemelje, nevezetesen 1842-ben, midn az orosz vámszabályzat változtatásai az angol kereskedést érzékenyen sújtották. II. Ern György, az
elbbinek testvére, mint novellista és homoeopatha, ismeretes. Szül.
1796-ban, 's Lipcsében törvényt tanúit, és 1822-ig hivatalt viselt, de
ekkor a' magányéletbe lépett viszsza. llahnemunnal kinek gyógymódja
rajta segitett, közelebbrl megismerkedvén, a' nagy homoeopatha iránt
keleti

kérdésben,

a'

,

,

hálával

tisztelettel

s

tölt el,

ennek munkáit fordította, és 1830-bau

homoeopathiai egyletet állított Németországon melylynek buzgó tagya
volt. Novellái 's regényei
?C Troubadour (2 k. Dresda
1839); Ulrich
con Ilulten (3 k. Lipcse, 1842) dic ncue Psyche (1837). 's a' t. Versei
18o3-ban jöttek ki Dresdában, megh. l845-ban ugyanott. A' folytonosan
beteges, de igen uemeslelk férfi, bár igen mérsékelt vagyonnal birt, munh.
kái jövedelmét a' szegényeknek szokta adni.
Bryant (Vilmos Cullen) éjszak- amerikai költ, kinek életviszonyairól egyebet nem tudunk, mint hogy 1820-táján lépett irói pályára. B.
költeményei elbb a' hirlapokban jelentek meg, "s nagy tetszést arattak.
Legels bevégzett költeménye „aZ' élet korai'' czimü. 1832-ben Uj-Yorkban szedte öszve költeményeit, melylyeket barátja Washington Ircing
Londonban adott ki.
B. a' természet dallosa, gondolatainak menete
hasonló a' természetéhez melylynek folavatottja. Szivrehatólag fósti a'
mveldés és civilisatio diadalát a' természet nyers ereje fölött, az indiánok természeti nemességét, 's független kalandos életét; a' bérezek 's
erdk költi magányát. A' szellemi 's természeti erk ez ellentétében költi eszmék olyly gazdagsága rejlik mclylyhez alig van valami hasonló
Európában. Igen érdekes költeményei ,Ai patai indiann'' „az, indus
()spi sirjánál" „a' rad holtteste'' „a' hegyek emlékosz-lopi" 's a' t.
B.
liuccari austr. kis tengerparti város és vár a' magyar tengerparton,
Fluméhez 1 '/j mfnyire Quarnero tengeröbölnél, várral, kikötvel, 384
házzal, 2000-et alig túlhaladó kath. horvát lakossal, kik sok gyolcsot
,

,

:

—

—

,

,

:

—

,

Kikötjét
's tengeri kereskedéssel.
évenkint mintegy 300 hajó látogatja. Egykor Zrinyi-birtok. Az 1790: 61
által szabadalmaiban megtartatni rendeltetett, az 1807: 27 által pedig
ülést 's szavazatot nyert a' m. országgylésen. A' kis városnak fontosságát csak tengeri kereskedése adja, melylynek tekintetében Fiume után
készitnek

j.

(1.

,

halászattal

,

hajóépitéssel

—

magyar tengerpart).
h.
(Lipót) porosz kamarás

Buch

's a'

jelenkor

legkitnbb

geognostáiuttk
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egyike, született 1777-ben Poroszország Preussen tartományában, tanúit
Freibergben íre/vfer alatt, kinek legjelesebb tanitványa volt. Hogy a' föld
physikai alkotását saját szemeivel vizsgálhassa beutazá Némethon majd
nem minden tartományát, Scandinaviát, Brittanniát, Prankhont 's Olaszországot többnyire gyalog. 1815-ben meglátogatá a' Kanári szigeteket.
1840-ben, midn Blnmenhach helyére a'í'ranczia akadémia tagjává választatott ismét beutazá Norvégiát. Nagy érdemet szerzett magának a' rendszeres geológia kimvelése, 's Némethon és szomszéd tartományai geológiai abroszának kiadása által (megjelent Berlinben 1832. 42 lapon). B. korán lépett fel mint iró, nevezetes munkái: „Geoíjnostische Beobachlungen
tiuf Reisen in Deutschland undltaUen-' ('^ köt. Berlin 1802
1809); „Physikalische Beschreihiing der canarischen /wse/w.'"' (Berlin 1825.4.) „Reise
diirch Noricegeu und Lappland."^ (2 köt. lt^er\mlS10.); ,,Beifrage :zur Bestimmuug der Gebirgsf'onnaliunen in Russland-' (Berlin, 1840); ,,Ueber
den Jura in Deutschland.'" (1839. ugyanott) 's több igen jeles monographia a' kövülettan körébl.
B.
legnagyobb "s legnépesb
Buchara. Turkestannak közép Asiában
melylynek azonban
chánsága, mintegy 5600 négysz. mfdnyi területtel
tizedrésze sincs lakva 's müveive. Földe homokos, részint anyag, sótartalmú
vegyülettel termékei pamut, selyem, lovak, némelyly nemes knemek,
róka 's egyéb brök száraz gyümölcs pistazia 's aranypor. Kertészete
némi gonddal zetik fleg öntözés tekintetébl mert legnagyobb baja
Bucharának a' vízhiány. Patakja 's kútja kevés többnyire medenczékbe
(hauz) gyjtött esvizet isznak. De ezen egészségtelen ital használata
borzasztó betegséget szül melylynek neve Rischta ; ebben a' test részei
megdagadnak
csontokban szúró fájdalom
genyedésbe mennek
's a'
támad. Legnagyobb folyóvize Amu-Darja (Oxus) mellékvizeivel, melyly
azonban a' kereskedést kevéssé mozditja el mert az Arái tóba ömlik.
A' lakosok egyébbiránt ügyes kereskedk (mire országuknak Kabul,
India, China 's Oroszország közti fekvése igen alkalmas) 's telepeket
tartanak Orenburgban és Chinában a'nischnei-nowgoródi nagy vásárokra
évenkint nagy karaván megy. Utak teljes hiánya, 's a' vad kirgis- és
turkoman-csordák megrohanásai azonban nagyon gátolják a' kereskedés
fej lését
valamint a' rabszolga- kereskedés 's e' czélbóli ember-rablás
szokása is, melylyet magok a' bucharaiak znek.
hely Buchara v.
Bocimra, melylyet a' lakosok világcsodának tartanak. 80 ezernyi lakosa,
's 3G0 moschéeje van
4 ölnyi magas, kerek tornyokkal ellátott fallal
keritetik
a" khan palotája magasságon fekszik 's csak egy bejárással bir.
A' sok kert nyájas tekintetet ad e' különben megfogyott 's leszállott
városnak
melyly a' Samanidák dynastiája alatt volt legvirágzóbb
(896 998-ig). Csak egy tekintetben tartá meg a' város régi hirét, t. i.
mint orvosi tud. 's theologia iskolája. Asia minden részeibl tanul itt
ítjuság, melylynek számát Meyendorf 10 ezerre teszi. Másik fváros és
szinte fiskola Samarkand egykor a' mongolok roppant világbirodalmának
fhelye Timur alatt, 's e' vitéz ehánnak sírja.
A' lakosok többféle fajból
valók, legszámosabbak az uzbekek. Borzasztó fanatismus
melylyet az
emiitett fiskolák táplálnak, fjellemvonása a' lakosságnak. A' polgári 's
vallásos kormány egészen a' koránra van alapit va. A' törzsfnökök hatalma
,
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elbl) igen nagy volt, de a' mostani uralkodó, Nessei'-VlJq egy ravasz
is megkezdé
mindanynyit járma alá hajtotta.
és vérszomjas zsarnok
azon reformokat melylyek legújabb idben az Izlam világát keresztül
járták, 's új életre vagy teljes feloszlásra vezetik. I^esser-Ulla is mint
megsemmisité a' régi feudális katonaságot.
Maltmud és Mehcnied Ali
Az üldözések 1837-ben kezddtek, 's azolta kíméletlen kegyetlenséggel
foly tattattak ugy hogy jelenleg a' hbéres katonaság 's annak pártja
vao-y ki van irtva, vagy a' határos pusztaságokra kergetve. Nesser Ulla,
fanatismusa által megtudá nyerni a' papság gyámolitását 's a' nép többLegújabb idben (1842-ben) az angol
séoének engedelmességét.
iiov vivknek az Emir általi kegyetlen börtönöztetése 's lefejeztetése
gerjesztett közfigyelmet. Stoddart Károly ezredes és Conolly kapitány
melyly ket kémekül tekinté. Az angol,
lettek a' fanatismus áldozatai
törekvései,
hogy
a' szerencsétleneket megmentse, semmit
udvar
orosz
st
sem használtak. Halálukat fegyverrel megbszülni nem lehetett mert
Bucharát pusztasága védelmezi 's oda sereget küldeni az rültség legfbb
jNIagán egyesületek alakultak tehát, melylyek költségén
foka volna.
egy nemes és önfeláldozó utazó Wolf József, mint keresztyén mollah,
ment Bucharába ott körülményesen kitanulta az áldozatok halálának
körülményeit, st az emirt, ki azalatt magába szállott, arra is reá vette,
tettét menteni. Hyly tapasztalások
hogy követet küldjön Angliába
,
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gyzték meg

az angol

kormányt

arról,

hogy

a'

kelet és dél

mveletlen

—

igy t. i.
országaiba sohase küldjön diplomatikai jellemmel követeket,
kéntelen volna saját méltóságát fegyverrel is megbszülni ha az követében
de diplomatikai
kiket jól fizet
holott magán-ügyvivk
sértetnék
nymbusba nem öltöztet, ha elvesznek is vészes kldetésökben nem
kényszerítik a' kormányt legvégs rendszabályokra. Egyébiránt Stoddart
ezredes sok részben önmaga is oka volt szomorú halálának mert egyáltalában nem akart hódolnia' bueharai elítéleteknek, 's udvari szokásoknak,
's az angolok ismers feszességét és durvaságát vitte magával az emir
körébe. Egyébbiránt nagy bátorsággal, 's elszántsággal viselte magát, 's
újra viszszatért a' keresztyén hitre, raelylyet kényszerítve elhagyattak
Bucharát illet ujabb irodalom Alex. Buriies Tracels to Bochara ;
vele.
Khaniko ff orosz és utána C. A. Bode angol munkája (London, 1845); the
Bochara- Victims, by Cap. GroríT, London, 1845. és IFo//' munkája ugyan
h.
e' tárgyban. Ez utóbbi két munka S/of/(/f/r< és Co;ío//í/ sorsáról szóll.
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Toxikológiát, Physicát, Chemiát számos kötetben, melylyek több kiadást
értek.

—

h.

szül. 1813. Darmstadt mellett, tanult Darmstadtban,
Giessenben, hol a' természettudományokra, különösen
az állattanra 's öszszehasonlitó boncztanra adta magát 's a' gyakorlati gyógytannal is foglalkozott. Korának politikai mozgalmaiba bonyolódva a' demagogicus mozgalmak ellen megkezdett szigorú vizsgálat ell Strassburgba
szökött, 's jókor, mert 1835. Darmstadtból nyomozó levél által korestotett. Ez id óta B. a' gyakorlati gyógytannal egészen felhagyott, 's az

Büchiier (György)

Strassburgban
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,
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ujabb philosopliia tanulására adta magát természetének egész hevével.
1836-ban Zürichbe ment, ott philosopliia doctora lett, 'saz ottani fiskolában felolvasásokat is tartott az öszvehasonlitóboncztanból. 1837. februárban, ugyanott, idegláz vetett végett életének. Költi müve: ,,Dafitons
(Frankfurt 1835) rendkivüli költi tehetségre mutat, melylyet
Tod^'
annál inkább lehet sajnálni, hogy az élet viszonyai által öszhangzó kifejldésben hátráltatott 's kora halála által az emberiségre nézve haszon
nélkül veszett el. Ezenkivül Hugó V. több drámáit forditá.
Zürichben
„Sur le Systeme nerceux du barbeau" értekezése által nyert tanári ko szorút. Irodalmi maradványait Guczkow adta ki.
B.
Bucholtz (Ferencz) austr. cs. státuscanc. tanácsos, szül. 1790 Münsterben, Westphalenben megh. 1838. Még 181'J-ben megkezdte történetvizsgálói pályáját AschaíFenburgi Lambert felli irományával; 1821-ben
a',,Wiener Jahrbücher"eketszerkeztette, élte ffeladásává azonban I. Ferdinánd történetét tette melylyre 12 évet szánt, számos levéltárt átné^
zett, 's többször utazott nagy pénzáldozatokkal. Nagy munkáját 10 kötetben szerencsésen be is fej ezé e' czim alatt „Geschichte der Regierung
Ferdinánd I." E' munka, mely ly természetesen a' magyar történetre nézve
is igen érdekes, sok új nevezetes adatot közöl, eredeti forrásokból, a' török
háborúról 's hazánk viszonyairól és egyike, honi történeteinkre nézve,
az ujabb kor legnevezetesb müveinek bár a' szerznek több oldali elfogultsága hazánk irányában tagadhatatlan.
h.
Buczy Emil, a' károly fej érvári csillagászi torony re, m. akad. Itag
szül. 1784 maj. 16. Kolosvárt. (1. Közh. Ism. T. II. k.) A' károlyfejérvári
seminariumban 182 l-ben vállalt pastor. theol. tanitó-székét 1838-ig látta
,
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Bécsbe menvén, ott a' csillagászatban , kedvencztudományában,
gyakorlati jártasságot szerzett, 's viszszatérte után a' károlyfejérvári csillagásztorony re majd kanonok lett. Els fellépése az Erdélyi
Museumban történt aesthetikai értekezések- és lyrai költeményekkel
utóbbi éveiben Plató magyai'itásával foglalkodott. A' m. akadémia 1832.
mart. 9. Itagjává választván, ö annak régi magyar nyelvemlékek dolgában
munkás tagja volt. Meghalt oct. 28. 1839-ben.
F. S.
Buda , város Pest vármegyében , a' budapesti katonai kerületben 's
el,

magának

,

—

egyszersmind Magyarország fvárosa. Fekszik a' Duna jobb partján, Bécstl 36 mfdnyi távolságra Pesttel általellenben melylyel ritka szépség
lánczhid által köttetik öszsze. Jankocich dr. adatai szerint Buda vonalai
1,360,896 négyszeg ölnyi tért fognak körül, 3887 házzal, 80 utczával,
^Q térrel. Az utczák 's térek egynémely lyike már 1830-ban történeti
nevekkel jelöltetett p. o. Atila utcza Virág utcza Mátyás tere. Buda
áll jelenleg a' várból, vagyis bels városból, 5 külvárosból, és ez évben
hozzá kapcsolt Ó-Buda mezvárosból. Maga a' vár, hoszszúkás kerekded, magában álló 32 öl magasságú hegyre épült, 's mint a' régi magyar
királyok dics lakhelye kevélyen tekint le az alatta hempelyg Dunára,
a' tiszai és dunai megmérhetetlen síkságokra , 's a' nyugotról félhold
formában övedz szlhegyekre. Kfalai 's bástyái az 1849-ki májusi
ostrom áftal tetemesen megrongáltatván, a' magyar kormány által
széthányatni rendeltettek, de most ujolag felépittetnek. Van Budán
12 kath., 1 lutheránus, 1 görög szentegyház (Ó-Budát ide nem értve)
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Biula.

iiovozrlos ('pülotek
az oí^trom ahitt szinte n'.szhcii leégett
rúrpalold, inelyly a' várhegy dólkeleti ('!5Úe.sán é[)iilve, f'ejedclnn
méltófiággal tekint le a' lál)i'm:'tl liullámzó Dunára, a' hatahuasaii növeked IVütre, 's az egész kíiriilt'ekv vidékre. Sokkal kisebb e' palota,
mint a' régi volt, melyly lG8G-ban Buda viszszavételekor végpusztulásra
jutott, \s nielylynek romjain áU. E' királyi })alotának nem kis ékességére
szolgál a' hozzá tartozé* kert, melyly az épületet kelet fell környezi, 's a'
várhegy meredek oldalán terülvén el egész tövéig lenyúlik. Ennek fels
része franezia, alsó pedig angol Ízlésre van elrendezve, 's igen sok nevcto\i'il)l)á

:

htrálfji

,

tességet foglal magában. A' f'egíjvertár egy emeletes de nagy kiterjedés
épület
ennek egész els emeletében tartatott mintegy 60,000 darabra
régi és uj fegyver, azonban az 184'^/, ki forradalomban kiürittetett.
;

men

Xevezetesb é[)ületei még a' hajdani helytartótanács, a' kamara (3 emele100 szobával), a' fhadikormányszék házai és a' pesti egyetemhez
tartozó, az ostrom alatt nagyon \x\ügvox\gií\icsillagmzsgüló-torony az ugy
nevezett Sz. Gellérthegy esúcsán. Buda népessége a' tanuló ifjúságon és
katonaságon kívül 34,893 a' hozzá kapcsolt O-Budáé 10,760
's igy
()szszesen 45,653 lélek kik vallás tekintetébl nagyobbára rom. katholikusok, de van számos zsidó, óhit, református és evang. lutheránus is.
foglalatosságuk a' kézmvesség, kereskedés, föld- 's különösen szlmüvelés. Kézmvesek száma 1113
mindenféle kisebb nagyobb kereskedé
114, C)-Budát ide nem értve. A' mesteremberek közt különös említést
érdemelnek a' tímárok, kesztysök, órások. Van itt a' gyáralapító társulatnak egy készülben lev nagyszer gyapotfonó gyára, melyly azonban
jelenleg árulja bocsáttatott: egy gépgyár, szarugomb- és fémgyár 's több
kocsigyár. Takarékpénztára szilárd alapokon nyugszik 's jó kezelésben
részesül.
életmódot képez azonban Budán a' szlmivelés. Ugyanis a'
várost félhold formára kerít hegyek töl)bnyire szltökékkel díszlenek,
's 8000 fertályra osztatván, 5334 holdat borítnak-el. Bora színére nézve
nagyrészt vörös
de egy id óta a' fejéret is nagyon szaporítják.
A' borkereskedés ujabban igen megcsökkent. Mióta a' kír. egyetem
1785-ben Pestre vitetett, azóta f-íanítóintézete nincs ugyan Budának,
de kisebb iskolái számosak. A' várban van kath. fgynmasium, ezen kivül
a' város külön részeiben 12 elemi iskola és 4 kisdedóvó-íntézet. Továbbá
itt van a' magyar kir. egyetem könyvnyomó intézete
melyly egyik legrégibb ilyly intézet egész hazánkban. Ennek virágzó állapotára igen sokat
tesz az, hogy kirekeszt szabadalma van minden kath. iskolai, misés
könyvek 's breviáriumok nyomathatására; ezen kívül van egy másik
könyvnyomda is, Bíujó és Gt/tirián tulajdona. Könyvkereskedje van 3. 's
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ugyanitt jelenik meg a'
kényelcnu-e, nudatságra

,.fíclf(/io

és Netelés^'

czim

kath.

hirlap.

Mi

a'

közbátorságra tartozó intézeteket illeti: van
Budán színház a' várban 's nyári színkör a' vár alatti Horváth-kcrtben,
melylyek mindenikében német színészek mulattat.ják a' közönséget. Endítést érdemelnek a' városnak számos közellev és szép nyári nudat(') helyei
közt: a' várhegy nyugoti részét kerít bástyái sétatér, 's vár alatti glacis
ugyanez oldalon az emlékezetes vérmezn a' Horcüthkcrl a' kinebb
néhány száz lépésnyíre eso városinujor a' várhegy nyugati lejtjén az új
sétahely, a' világ legszebb terrászai egyike, aztán a' nudatóházakkal
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mind inkább beépül Svábhegy ; továbbá

ai'

Laszlovsz-ky-míijov, Zugliget,

regenyes budai hegyek közt, melylyek
ujabban jelentékenyb nevekre kereszteltettek. De a' szép vidéket örökös
porfelleg boritja
a' város pedig teli van dÖgleletes kigözölgésü csatornákkal; a' Dunamellék nagy része szemétdomb, 's lielyenkint timártanya.
Kegyes intézetek a' nöegyesület intézet az elöregedett 's elszegényedett polgárok száraára; kórház a' l)eteg aszszonyok 's megesett leányok
részére irgalmasbarátok kórháza, melylyben a' minden valláskülönbség nél1500-ra megy; a' Sz. Erzsébetkül felvett betegek száma évenkint 1200
apáczák kórháza. Végre a' szenved emberiség javára hires ásványos forrásokkal áldotta meg a' természet Budát, melylyeket már a' rómaiak is
ismertek, a' törökök pedig szenvedélyesen használtak, némelyly részben
máig is fennálló fördházakat épitvén melléjök. Jelenleg öt meleg ásványos fórd van itt: a' Sárosförd ; a' Rudas fördö ; szép épület egy emepromontoletre, két udvarra, a' Duna és a' sz. Gellért hegye alatt
riumi országút közé szoritva a' Ráczförd, hajdan királyi nevet viselt, 's
Mátyás király idejében gyönyör mulatókertek közt feküdt jelenleg újra
csinosan felszereltetett; a' hirály-fördö a' viziváros éjszaki végén, csekély
távolságra a' nagy katonai kórháztíU. A' Császár-fördö legrégibb 's
legnevezetesebb az emiitett 5 közt. A' rómaiak idejében „aquae calidae
superiores" név alatt volt ismeretes. A' törököknek hasonlóul kedves
fÖrd helyük volt itt, Verner szerint Mahomet basa ide egy török barát(Dervish) monostort is építtetett, 's ide most is történnek évenként még
Persiából is bucsúlátogatások. Ez ásványos vizek a' kigzölgést igen
elsegítik. Egyébiránt a' császárförd leginkább használ a' hólyag nyavalyáiban csuzban, máj- és lépdugulásokban 's az innen ered gyomorgyengeségekben aranyérben kólikában álmatlanságban stb. Ott pedig,
hol a' nyavalya tisztán gyengeségen vagy öregségen alapszik, semmi
foganatja nem tapasztaltatott. 5lelegsége az italra használt forrásnak 46
foknyi, a' többiek valamivel még ennél is melegebbek.
0-Buda, melyly
csak ez évben kapcsoltatott Budához hajdan római város volt Acincum,
vagy Aquincum név alatt. Rendetlenül épült ugyan, de középutczája
tágas, hoszszú, 's csinos. Nevezetesebb épületek: a' róm. kath. és reform,
szentegyházon kivl a' kamarai praefectoratusi ház a' cs. k. katonaruházati biztosság roppant kiterjedés épülete
egy közepén lev kastélylyal 's mellette álló kaszárnyával, a' selyemgombolitóház a' városon kivül a' 6 emeletes királyi épület, melylyben hajdan selyemfonó
ermüvek dolgoztak, de most üresen áll; továbbá a' hegytetre épült
,
Kis-Mariaczcl monostor, melylyet trinitáriusok birtak 's melyly jelenleg katonai lakásul szolgál. Azonban mindenek felett szép épület a'
zsinagóga, melyly mint ilylyen, legpompásabb egész birodalomban. Népessége i^-Budának 10,760 lélek
kik közt 6605 rom. kath., 505 református, 317 lutheránus, és 3343 zsidó. Házak száma 768. A' lakosok részint
Szépjuhász-nö, Leopoklm ezö^s
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kézmvességbl

kereskedésbl részint föld-Szlmivelésbl és zöldKülönösen nagy hasznára van a' városnak a'
helybeli katonai ruházati biztosság. A' számos zsidóság f foglalatossága
a' kereskedés, de van köztök néhány karton- és festgyáros, valamint
kézmves is. Végre emlitést érdemel a' hajógyár, hol a' dunai gzösök
ségtermesztésbl
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'h ez egy a' maga nemében
Magyarországon. Budáról lásd:
a' t. von dr. Anton Jankoinvh (Oícn;
Pest und Ofen mit ikren Eintro/incrn
It^'ö^)
F. K.
Budai I]z8aíá8, liittud. dia tiszántúli reform, supcrintcndons m.
akad. tiszt, tag, tizid. l7()U-ban maj. 7. Peerban, Szohiok megyében, kozéprendü nenufs családból, hol tanulását is kezdette, melylyet a' dcbr.
reform, collegiumban, /íí/7rrt/í?, Szdthmári, Varjas, Sinai alatt, kitn
szorgalommal, 's atyja kora lialála utiin egészen önmagára támaszkodva
bevégezvén elbb poéták
a' következett évben els éves diákok közönséges tanitója egyszersmind könyvtárnok volt; utóbb ellenirnok (contrascriba) és iskolanagy, (senior) 's ugyanakkor a' görög és római irodalomban az egykor hires Sma? helyettese. 1792. tavaszán a' fiskola segélyével, bvebb önképzés végett, a' reform, theologus itjak dicséretes szokása szerint külföldre ment 's két évet töltött Göttingában, hallgatva a'
világhirü Heynét, Schlotzert, Spitflcrt , Meinerset , kik
közelebbi barátságukra méltaták 's vele részint hazatérte után is levelezésben maradtak.
Innen Hollandba, különösen Deventerbe ment, hol akkor Csernák , sC
debr. collegium egykori seniora 's végintézete által jótevje, philosophiát
tanitott majd Utrechtbe, 's onnan Angli4ba, tapasztalás által nevelni a'
tudománykincset, melylyet a' göttlngai gazdag forrásból meritett ; viszszatérvén Göttingába a' philosophiában tanár lett 's ez alkalommal ilyly
czimü értekezést bocsátott ki Commentatio de causis culturae tardius ad
aquilonares qtiam ad ausfrales Europae regiones propagatae. Gött. 1794.
4r. Azon év septemberén hazajvén, oktatói hivatalába nov. 1-én lépett,
1808-ig a' classiea literaturát és történeteket , ez évtl fogva
's egész
1821-ig a' hittudományt tanitotta. Érdemei a' debreczeni iskolaügy körül
roppantok, 's örök hálát érdemlk ; törekvései által láttattak el az alsóbb
iskolák melylyeknek kormányát vivé , alkalmasb tanitókkal kiket rendkivül adott paedagogiai leczkéin
maga készitgetett a' fontos pályára,
czélszerü kézi könyvekkel magyar atlásokkal
magyar nyelven készült
latin grammatikával, classicusok olcsó 's jó kiadásaival.
gondját forditá a' classicusok iránti szeretet felgerjesztésére, a' fiskolai könyvtár
rendbeszedésére , az ifjak erkölcsi nevelésére. A' nagy figyelmet ébresztett és Schwarlner által is kiemelt Ratio Institutionis egészen az
szép
tollából folyt. A' magyar nyelv alapos tanítására
gondot forditott, 's a'
„debreczeni m. gramtnatikából" önmgíi rövid kivonatot készített e'czélra.
Maga , bár classicus deák , mindig a' magyar nyelven tanításnak volt
barátja 's munkái legnagyobb részét hazai nyelven irá. Idközben névszerint 1813-ban a' tiszántúli egyházi kerület fjegyzjévé neveztetett,
1817. pedig a' göttingai egyetemtl hittudományi tanárkoszorút nyert.
1821. jun. 8. a' debreczeni egyház els prédikátorává, esztendvel utóbb
a' tiszántúli kerület superintendensévé választatott. Tudományos munkái
a' következk: 1. God. llasse Liber de causis stili latiul. Debr. 1799. 8r.
azontúl újra kétszer. 2. Közönséges história. Debr. 1800. Másodszor
javitva 1811. 3. Régi tudós rilág históriája. Debr. 1802. 4. Deák nyelr
kezdete példákban. Deb. 1804. 5. Ratio institutionis stb. Debr. 1807. 0.
Magyarország históriája. Három db. Deb. 1807. másodszor megjobbítva
1811—12. Harm. kiadás. Pest, 1883. 7. Bégi római r. deák irók életi-.
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8. Propaedeumata Theologiae Christ. Debr. 1817. Ezeken
Budai Fer. nagybátyja Polgári Lexiconát adta ki 3 köt. Debr.
1804 5. és számos római classicust, saját és mások jegyzeteivel. Enynyi
érdem férfiú, ki még a' honi nyelv iránti bnös részvétlenség korszakában
olyly sokat tett a' hazai irodalom terén el nem kerülhette a' m. akadémia figyelmét, melylynek alaprajza készítésében is részt vett 1828-ban,
mint a' felsbb helyt a' végre nevezett küldöttség tagja; 's azért mingyárt
az intézet felállításakor, annak els nagy gylésében, 1831. febr. 17. tiszteleti taggá választatott. Azon innen jelent még meg tle
9. Christ. Cellarii Latinitatis probafae et exercitae liher memorialis. Cum interpretatione hung. ect. Debr. 1831. Hoszszas betegeskedés után 1841. jul. 14.
jobb életre szenderült hetvenhat éves korában, miután az iskolát és egyházat közel fél századig szolgálta, 's mint tudós, közoktató, "s iró és fedhetetlen erkölcs iskolai 's egyházi elljáró, üdvösen hatott a' maga korá-

Debr. Í814.
kívül

—

,

:

,

ra, és hatott 's dolgozott önzés nélkül. Öt a' természet szülte tanítónak.
Tiszta világos elméje , tudománya, kitn közl tehetsége , kedves tiszta
hangja, nemes és méltóságos külseje, komoly, de nem komor természete,
nagy mértékben képesítek
tanításra 's kormányzásra. Phnlitett tulajdonival, kedvezést nem ismer, szigorú rend- és igazságszeretet párosult. Mint ember szerény, egyszer, de szilárd, 's rendíthetlen jelleF. S.
Iludaí Ferenez, szovátí helv. hitv. lelkész, testvérbátyja volt Ezsaiásnak,
szül. 17G0-ban , 's széles
történeti búvárkodásainak becses emlékét
hagyta fel Polgári Lexiconáhan (3 k.) melyly a' XVI. század végéig
terjed, 's életirásokat foglal magában. Megh. 1802-ben.
Említett jeles
munkáját öcscse Ézsaiás adta ki 1804-ben.
Budavár ostroma. Komárom várának az ostromzár alóli teljes felmentése után, (april 2Q. 1849) midn az osztrák hadi seregek folytonos viszszavonulásban legfelebb csak defensívára voltak szorítva, maga Görget,
ki az ostromot személyesen vezette Budánál , stratégiai hibának tartotta
a' magyar kormány rendeletét Budavára bevétele iránt, az ország akkori
hadjárati és politikai viszonyait tekintve. Hogy a' fvezér éles észszel számított, a' következés csak liamar megmutatta az akkoríg gyzedelmes
magyar seregnek a' fels Dunátolí leszorításában mivel az ostrom ideje
alatt a' császári kir. seregeknek elég id engedtetett Pozsonynál az öszpontosulásra 's az orosz hadosztály okkalí egyesülésre. Azonban a' hadmunkálati iratoknak birtokában nem levén alkalmunk sincs a'bens motíviunoknak eladására, melylyek a' fvezért az ostromnak olyly körülmények közt még is megkezdésére indithaták. Ezt a' pragmatikai történetirónak hagyván fel, csak az ostrom menetének egyszer eladására szorítkozhatunk. Május 4. 1849, reggeli 10 órakor a' bombatéren két ágyúlövés jelentette a' magyar seregek közeledését. Az osztrák katonaság erre
részint a' vízvezet eltt vert palíssádok mögé vonult, részint fel a' várba
futott melyly az osztrákok által tartható és fontos positiónak tekintetvén, kellleg megersitetett. Az ellenséges ágyuk a' pesti oldalon a' nádorkert felett a' bombavet taraczkok és mozsarak a' Szent Györgytér hátmegetti irányában a' bécsi kapu- és különösen a' vérmez felé voltak felállítva. Az egész vár alulról a' kapuk sarkáig két-híírom rétben pallíssá-
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dokkal vult rlkeritvo. A'pali.-sádok megctt sáiicz, melylynck bels színébl téli«( tbthe lhettek a' katonák. A' várkapuk teljes magassáj^ukban
kö- és fvényzsákokkal berakva. A' bástyák nem csak újból voltak fölemelve, hanem lelölnyi fiitóárkokkal köriilvonva. Csaknem minden fok és
szöglet lövegekkel megersítve. A' lánczhidtnél szinte álgyuk voltak kiszegezve a' császártiird- és a' ( íellért-hegy irányában. A' hidfre vezet
vonal aknázva is volt. A' várrség lutrvát és olasz katonák- és egy gyenge
osztály dragonyosból állott. Az ágyn -jeladást elrsi csatazaj és sorlövések váltották fél a' hegyek fell, a' Gellérten huszárok jelentek meg háromszinü lobogóval, 's mint a' hegyeken támadó felleg, egyszerre csak a'
magyar seregek sorai feketéllettek a' hegyormokon. Ütegeik legelször a'
két Sváb-hegyen és Sas-hegyen vettek állomást. Az ágy ulövések most
sren hallatszottak. A' bombatérrl a' vizvezetre intéztetett megtámadás. A' pesti j)arton tí'nnegekben éljenezett a' nép a' magyar golyóknak.
A' várbeliek kartáes-tüzelése a' fegyvertelen népre csak nevelte ennek
ingerültségét. Délután már álgyuk is vonattak a' (íellért-hegyre. A' szlhegyekbl gyújt(')golyók re])ültek a' várba. A' várbeliek ágyúi a' pesti oldalra feleltek. Lövéseik fleg az Ljépület, Nákóház Angol királyné fogadó és váczi útra voltak irányozna. Estve felé a' gellérthegyi üteg felgyújtotta a' budai várkaszárnyák déli oldalát. Irányi pesti kormánybiztos
megtiltá a' népnek a' jiartoni esoportozást. A' várból gránátok és bombák sren repültek Pestre. A' rakéták veszély nélkül robogtak át, sok
bomba a' levegben rc|)edt szét.l^jfél felé a' Pestre irányzott lövések mindinkább megsrüdtek, több bomba a" nemzeti szinház múzeum, és megyeháza felé repült, egy az apáczák klastromába csapott le. Legtöbb hullott a'
király utczába. A' né]) nagy vésze még mindig a' városban volt, a' fecskendk az oltásra készen állottak, a' gyuladások rögtön ekdtattak. Május
5-én folyvást tartott a' tüzelés. A' várbeliek legersebben ltték a' Leopoldvárost a' magyarok viszont a' Gellért-hegyrl a' várfalakat 's a' kis
,

,

,

Svábhegyrl

a'

bécsi kaput.

nemzeti lobogóikat

's

De

a'

még inkább

pestiek még magosabban dugták ki
lángoltak a' lelkesedésben. E' két

nap alatt a' pesti népbl néhány ember esett áldozatul. Görget még 4-én
parlamentairt küldött Henízi tábornokhoz, a' vár parancsnokához, 's felszólította
hogy adja meg magát. Jellemz e' tárgyban Gorgeinek levele ,, Tábornok Budát a' magyar hadsereg bekerítette és csak parancsomat várja, hogy a' várat azon eréllyel támadja meg, melylyet csak egy
nemzetnek élet-haJálra küzd önvédelme olthat minden egyes vitézbe.
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Budát huzamosb idre megmenteni, egy

elvesztett fel-

ajánlatomat, melylyet önnek emberiségbl teszek: adja
meg magát! A' feltételek következk: becsületes hadifogság, a' tisztek
fegyverestl, a' legénység fegyvertelenül. Azon tekintély, melylyel a' magyar táborban birok, a'hadfegy, melylyet rendületlenül kezelek, személyes
becsületem, mellyet megsérteni eddig senkinek, még Osztrákhonnak sem
szabadott, a' mint ezt önnek a',, rebellis esordák" sikerei eléggé bizonyítják, kezeskednek önnek a' tett feltételek szigorú megtartásáról, minthogy
el

becsületszavammal álk)k jót értök. Gyr, Sz. Fehérvár, Komárom,
Nyitra, Hamzsabék, a' bányavárosok, st az egész Vágvonal kezünkben
van, és Buda a' legszkebben van körülvéve. Az imv nevezett Budavára
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vár, öii pedig tábornok, megfoghatlan módon választatott meg az
osztrákoktól egy don quixottei feladat kivitelére minek ha a' legtragikaiabban felelend meg, aligha megóvhatandja magát a' nevetségességtl.
És ha mind ez nem renditi meg önt renditse meg azon gondolat hogy

nem

,

,

:

,

ön magyar, hogy önnek nagy tartozást kell leróni a' haza iránt, és hogy
az ehezl alkalmat én nyújtom önnek. Ila érett férfiúi megfontolás után
még is megmarad ön azon határozatánál, hogy az úgynevezett Budavárát
a'legmakacsabban védendi meg: akkor én önt egy lelkesült támadó seregnek szenvedélyes kitörései ellen nem védhetem ugyan feltétlenül, de a'
behozott hadifoglyokkal még akkor sem fogunk nemtelenül bánni mert
ez lovagias hadviselési módunkkal, és emberség! érzetünkkel ellenkezik:
ha pedig ön az ugy nevezett Budavárnak végsigi megvédésével öszszekötendi a' lánczhid megrontását vagy Pestnek bombáztatását honnét ön
megegyezés alapján egyáltalában nem tarthat megtámadástól, és melly
tett nyilván csak alávalónak mondható, akkor önnek becsületszavamat
adom, hogy a' vár bekövetkezett bevétele után az egész várrség kardra
fog hányatni, és én még családjának jövjérl sem állhatok jót. On parancsnoka az ugy nevezett Budavárának de ön egyszersmind atya is és
született magyar; gondolja meg, hogy mit cselekszik. A' hazának, az emberiségnek nevében szólítom önt fel, és feleletét legfölebb délutáni 3 óráig
elvárom. Tapasztalván azon gyalázatos becstelen rendszert melly szerint
parlamentaireink osztrák részrl, mint bnösök letartóztatnak, és mint ilylyenekkel bánnak velk, ezen iratomat önnek egy osztrák hadfogoly tiszt
által küldöm meg. Fhadiszállás Svábhegy. Május 4. 1849. Görgei Arthur m. k. tábornok." Hentzi vezérrnagy és budai várparancsnok a' magyar tábornok ezen idhalasztéki felszóíitását a' leghatározottabb ellenha az ostromvezet
állással vette, 'sPest bombáztatásával fenyegetzött
tábornok a' bástyákrai tüzelésével fel nem hagy emlékeztette roppant
segédszereinek készleteire mikkel a' vár ellátva van Pestnek végromigy
lására 's ezért a' magyar tábornokot teszi felelssé. „Egyébiránt
feli kell önt világositanom,
szól a' többek közt a' vezérrnagy levele
hogy én nem vagyok magyar, hanem schweiczi és naturálisait osztrák,
,

,

,

,

,

;

,

;

,

—

—

,

hogy Magyarhon iránt semmi kötelezettséggel nem terheltetem, hogy családom önnek nem áll hatalmában és ha állana is, ezt nem vetném mért. Hentzi, mint katona, bátor, vitéz és rettenthetetlen volt,
veszélyt; Budavára, melylyet kezére biztak, élete volt, a' vár
elesett,
nem birta túlélni veszteségét. El kell ismernünk mindenkiben
a' mit feltétel nélkül
a' nagyot, a' szépet, mert csak az a' nagy, az a' szép
annak lehet mondani. És ezt anynyival inkább hogy a' magyarnak csak
egy várparancsnokát sem lehet Hentzi vas akaratával jellemezni. Minde-

legbe"

's.

kereste

a'

,

,

nik gyenge volt az utolsó perczben , mindeniknek maradt még valami megmenteni valója azután, hogy a' rábízott vár 's azon ügy, melylyért harczolt, elveszett. Lehetetlen azonban helyeselni a' vezérrnagynak Pest

melylyben Pest bombáztatását azzal
meg. Ez alaptalan
ráfogás ellen, még azon nap, /ráni/e kormánybiztos, Patay ezredes és helyrségi fparancsnok, és Ságody Pest alpolgármestere tiltakoztak is. Ha
egyszer az önvédelem a' legvégsre kényszerit magában az önvédelem

népéhez intézett azon
igazolja

,

hogy

a'

felszóíitását

,

pesti oldalról lövegekkel támadtatott

,

,

,
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jo-ában kollaz igazolást keresni. IIaini.s:in felvetett okok, gyengítik magát
van a' nyíltságban.
a' jogot az önvédelemre, 's az ersnek különös ereje
ostromra:
az
vlszsza
térjünk
De
Cíörgel fhadiszállása a' Svábhegyen Heiderich pesti polgár nyári lakában volt. Fi' p(»ntról, mclyly a' kis Svábhegy háta megett emeltebb oldalban fekszik, a' várat és szomszéd hegyeket egy pillantással át lehet nézni.
A' eslnos épületnek kvel kirakott eltornáozát a' törzstisztek foglalták
el. A' tornáezban távcsvek voltak felállítva. Az ostromban Nagy Sándor,
Aulich, Kmetij és /íwé^ír* hadtestei vettek részt. Öszszesen mintegy 30,000
ember táborozott Buda körül. Jobbra a' Gellérthegyen 's mögötte Nagy
Sándor és Aulich; nevezetesen: Aulich, a nádorkert egyik lakában, Nagy
balra pedig a' kis Svábhegyen, LaszSándor a' Majerfi-féle majorban
lowszky major- és Lipótmez körül Kmety és Knézics hadtestei feküdtek.
A' hegyekben szerte huszárosztályok, társzekerek, elrsök tanyáztak.
Görget álgyul a' kálváriahegyrl, Vízivárosból 's a' kis Svábhegy aljáról
mködtek. A' kis Svábhegy folytonosan rombolt süvölt golyóival a' vár
délnyugoti részén, a' Gellérthegy bombát és gránátot szórt. A' vártól ötszáz lépésnyire az úgynevezett Spltzbergen ers sánczok megett két
faltör üteg, 24 és 16 fontosokból álló, volt elhelyezve. Ezekkel kezdték
a' tulajdonképi ostromot és réstörést, 'sépen ezért május 17-kelg az ostrom
inkább csak nyugtalanító és fárasztó munkálat volt a' várbeliekre nézve.
Az els áoyuzás Pest ellen iigy lehet mondani, folyton tartott 4-én 5-én
6-án egészen délutáni 4 óráig 's megújittatott maj. 9-kén és 13-kán.. A'
várbeliek azon épületeket látszottak leginkább álgyulk czél[)ontjaul kiszemelni melylyek a' forradalmi küzdelmekkel mintegy történeti öszszeköttetésbeu állanak. A' redoute-épület (képvisel-ház) dunafelll homlokzatát egészen elseperték az ágyúgolyók, a' caslno tetemesen megrongáltatott a' Trattner-Károlyl ház, melyly szomszéd a' megyeházával, az angol
királyné és Emmerllng-hotel Wodjaner Rudolf, Blrly 'sa't. palotaszerü
házak a' pompás duuafürd 'sa't. egészen leégett. A' megrongált épületek
száma végtelen. Szerteszét a' város kerületében, kertekben, házakban,
sátrak alatt, különösen a' városligetben számos családok tanyáztak. A'
nép hasonló v^lt a' táborhoz vidámság- és lelkesedésben. A' következ
napok többé kevésbé zajtalanul teltek el. Az ostromlók, a' résttör ütegek
elhelyzésére tettek készületeket. A' május 9-iki ágyúzás mintegy két óra
hoszszant tartott. A' Károly laktanyából, a' betegek kivitettek az ülli
kaszárnyába 's az úgynevezett tábori korházba (Lager-Si)ital) a' levéltárakat a' Ludovlceumba takarították a' postahivatal az ülli utón fekv újlaktanyába szállíttatott, a' kormánybiztosság a' klrályutcza végére hordta
magát. Görgetnek a' Svábhegyrl május 13-ról szóló hadljelentésének az
ostromot illet része így szól „Hentzi budai várparancsnok, fenyegetését
tegnap este borzasztón teljesítette. Jól czélzott számos lövések által sikerült neki a' ])ompás dunasort több helyeken egyszerre meggyújtani. A'
tz nagy szél által élesztve, csakhamar elterjedt és Pestnek legszebb
részét hamuvá tette. Borzasztó látvány volt, az egész várost lángtenger
borította
és a' füstgomolyok közepette az ég gránátok csíllagzáporkínt
iszonyatos dörgéssel zuhantak a' szerencsétlen városra. Nincs toll, melyly
,,bár szívbl tájlae' látványt egész valóságában leírhatná; 'sat.'' továbbá
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lom a' fváros pusztulását én az ellenség ezen tettét melylyet akadályozni
hatalmamban nem állott de melylyre részemrl semmi ok nem szolgálta,

,

,

ostroma által megtorlani törekedendem,
ismerem a' fvárost minél hamarább
mint öt helyen égett Pest. A' lánMájus
13-án
ismét
több
felszabadítani."
gok sziszegésébe a' gránátok ropogása vegyült. Május 14-én 's 15-en a
várfokon és a' táborban szélcsend uralkodott, csak néha-néha, egy-egy ágyú
bömbölését lehetett hallani. Mindenütt csak füstölg romok tettlen házak.
Budán a' vizivárosban szinte több helyett tz ütött ki, a' bombatér körül
röppenty és gránátdarabok közt
's Buda- újvidék (Neustift) felé. A'
szurok-koszorúkat hánytak a' házak fedelére. De a vár sánczait és kapuit
az ostromlók már több helyen megrongálták. Felgyújtották a' várban az
új kaszárnyát 's a' nádori istállót. E' közben az igazi ostromkészületek
tott, csak a' vár annál erélyesb

és annál szentebb kötelességemnek

,

,

sr

,

Május 16-án este a' királyi palota gyúlt ki, 's magas tüze
vérvörösre festette a' láthatárt. A' Spitzbergen lev ütegeK, daczára a' várból jöv golyózápornak, szerencsésen felállittattak. Ekkor esett el a' derék
Kleinheintz \ezérkav\ti»zt. 19-én és 20-án cseltámadások történtek a' nádori
kert és vizvezet felöl. Ez által sikerült a' várrséget felzaklatni és kifárasztani. A' fehérvári kaputól kevéssel jobbra három nap alatt 10—12
ölnyi rézs volt törve. A' várbeliek sánczolni kezdték magokat különösen
a' tört rés fölébe ers és magas torlaszok hányattak. A' május 18-ki bombázás a' Sándorpalota eltti bástyáról a' gellérthegyi ütegekre , valamint a'
fejérvári kapu feletti fokról a' várfalakat tör ágyutelepzetekre eredmény
nélküli volt. Az elhatározó támadás 21-nek hajnalán történt. A' megelzött
egész éjen át ers ágyúzás folyt az ostromlók részérl cselül, mintha semmi
rohamtámadás nem lenne készülben. Éjfél után egy negyed háromra, a'
Krisztina városból, a' fejérvári rondellánál, a' rés alatt a' nádori kertnél,
's a' bécsi kapu táján egyszerre ln a' vár megrohanva. A' honvédek egy
része hágcsókat alkalmazott a' bástyákra más része fegyverrel tüzelt a*
bástyákon állókra a' várbeliek szakadatlanul kartácscsal lttek. A' tüzelés mintegy másfél óráig tarthatott
midn a' nádori épületek alá lassankint egy egész majd több zászlóalj is feljutott folytonos ldözés közben.
Görget ezalatt a' svábhegyi
hadiszállás tornáczán járt kelt, 's hideg
nyugalommal nézé a' roham menetét. A' mint szürkülni kezdett négy óra

ersen

folytak.
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rondellára fehér lobogót tztek ki az olaszok. Ludwigh
kormánybiztos e' fehér lobogóra figyelmeztetvén a' vezért, kérdé Megirhatja-e Buda bevételét Debreczenbe? „Emlékszik ön Melasra Marengonál?" válaszolt Görgei'* ön teheti, én nem." 'S tovább nézett a' táv-csövön. Négy óra körül arcza egy rövid pillanatra kigyúlt de nyugodt maradt. „Ott lobog a' nemzeti tricolor! éljen a' honvéd" monda a' körülállók's a' mellette lev
hoz. Az els tricolor a' fehérvári rondellán lobogott
rézsen hullámzott a' rohamba
honvéd. Az ellenség ágyúit elfoglalták,
a' tüzéreket leölték, az els körbástyán három nemzeti zászló lenge. A'
kartács tüze elhallgatott, csak a' puskaropogások hallatszottak még. Egy
negyed hétre körül iszonyú robbanással gyúlt fel a' lánczhidfnél elásott
puskapor. Az egész menynyiséget az eszések és Duna-áradás miatt nem
felé a' fehérvári

:
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,

men

ennek

tulaj donitható,

hogy csak egy hordó gyuladt

sikerült felgyújtani,

's

meg

sérületlen maradt. Aiier ezredes

's a'

remek hid

,

ki a' vandalismus
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e'

inunkáját niagára vállalta, clözáutaii

ég

iloJjta a' lu))Orral

Do isten rködött a' hazának

terhelt

hordóba

legszebb müve fölött; a'hidiiak bajaueui történt, az ezredes })edig ott feküdt vérében, elcsúfítva, félkeze elhordva a'j>uska[)ür által. A' pallisádok köztis honvédek voltak már.
Még egyre ro|:ogott a' fegyver. A' pesti nép tömegestl gyülöngött a'
thmaparton, 's ,, éljen" kiáltozása egész a' fhadiszállásig felhallatszott;
itt is nagy ,,^''ljcn" zaj keletkezett, ,,1'jljenekkel még egy vár sem vétetett
be" monda (iörgei és nyergeltctett. A' várból már a' Rákóczy indulója
harsogott. Hét órakor Desewlfij Arisz-Ud tábornok érkezek az ostromból
omolni e' nép elt^." Olyly bámulandó volt
úgymond
,, Térdre kell
a' honvédek bátorsága és vitézsége. Az ostrom egész folyamában kitartó
hsies viseletet tanusitottak; golyó- és szuronyözönben rohantak a' halál's vetélkedve
os dicsség elébe. A' bástyafalak több oldalról egyszerre
mászattak meg. A' nádori épület alatti hágcsókon és rézsen a' 47-ik és
ID-ik zászlóaljé volt e' tekintetl)en a' dicsség. A' huszár keservesen nézte
az ostromot 's Ixx'sülni kezdé a\,fikát"; néhányan oda is hagyták lovaikat és részt \ ettek a" rohamban. A' ki részt nem vehetett, igy sóhajtott:
,,Soh' se bántam még meg, hogy huszár vagyok, csak most." Á' nádori
palotában még mindig emésztett a' tz, az utczák tört üveg, cserép, gránátdarabok- és holt testekkel voltak fedve a' házak megrongálva 's düledékekben. A' roham olyly gyorsan történt hogy az ellenség tüzérei az
ágyukat sem birták kisütni 's több ágyúban a' töltés ben maradt. Hentzi
vezérrnagy utolsó pillanatig a' rézsnélfelállitott ágyuknál maradt. Cselekvékeny elszántsággal viselte magát, mint valódi hs, bevárta a' rohamot,
és ott lövetett keresztül. Mintegy 12 óráig élt még e' lövés után. Azok, a'
kik körüle voltak végperczeiben mondják, hogy a' magyarok vitézségét
dicsérte, melylynek áldozata lett. Következ napon Görget a' magokat
kitüntetett egyéneket katonai érdemjelekkel maga diszité föl. Az eltte
tarka vegyületben felállított vitézekhez geniet jellemz rövidséggel igy
!^izivarát.
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minden jónak gyorsan és egyszeren kell történnie.
tegnap azt mondtam nektek, ezt a' várat ostromolni fogjuk 's ti bevettétek. Becsületesen teljesitettéteka' haza iránti tiszteteket, 's most nekem
kötelességem titeket kitüntetés által megjutalmazni." Május 21-én Bu-

szólott

:

,

En

,

dáról következ jelentést küldött a' kormányzóhoz ,, Budavár o 's félórányi Ojtrom után seregeink által bevétetett ma, május 21-én 184:9, 7 órakor reggel. Az egész várörség fogva van tisztjeivel együtt. Hentzi tábornok halálos sebet kapott 's haldoklik. j±z ellenség a' gyzedelmes ostromlás végperczeiben a' lánczhidon alkalmaztatott aknákat elsüttette. De minthogy a' magyar, nemes lelküségét még boszujában sem tagadhatja el, a'
fegyvertelen várrség többé nem hántatott. Minden országos , fleg pedig
a' hadviselésre szükséges javakat azonnal rendesen öszszeiratok
's biztos
tisztek felvigyázata alá helyezek. Ezen rövid jelentésnek átvivje Kmetij
ezredes, a' ki ma is, mint mindig kitünölcg viselte magát, valamint Leiningen, Máriássi Fiiquel , Asbotli, Czülich 'sat. a' legkétesebb körülmények között személyesen vezették embereiket a' gyzelemre. Görgei m.k."
Ez ostrom volt a' magyar hadi dicsség éj- és napegyenlitje a' hsies
vitézséget melyly ez alkalommal kifejtetek, az ellenfél sem tagadta meg;
mit az is koronázott, hogy gyzelem után a' honvédek nemeslelküségének
:

,

,

;

,
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egyes esetekben szép és szivreható pcklái mutatkoztak. Ekkor állott legcsillaga melylynek sugarai fényét nevelte a' debreczeui parlamentnek lelkesedéssel megszavazott, bár Görgei által el nem
fogadott, kitüntetése, mit saját küldöttség által izent meg Pestre. Görgei
már akkor sötét kedvben volt "s valóban aztán nem sokára más constellátiók következtek. Mondják a' kik Görgeit svábhegyi fhadiszállásán környezek, hogy mikor egy futár az ostromról jelentette hogy már 14 zászmint
's hátra kulcsolt kezekkel
lóalj van ben a' várban ö elkomorodott
egy második Napóleon, sétált a' kertben fel 's alá, és emlékeztette körSz.
nyezetét, ,,hogy pályája be van végezve."
Budget angol eredet szó, magyarul tulajdonképpen szükségleti tárcsfli jelent, de közönségesen értjük rajta azon költségvetést melyly alkotmányos országokban a' státus évi jövedelmérl és kiadásáról a' ministerlum által elre az országgylésnek beadatik hogy ott minden oldalrul
megvitattatván szótöbbség által megállapíttassék 's törvényessé tétessék. Az absolutisticus és alkotmányos országok közt tudniillik legfontosabb különbség, hogy amazokban a' kormány sem a' jövedelemrl, sem a'
kiadásokról nem számol a' nemzetnek vagy ha hivatalos-lapjaiban nyilvánossá teszi is az évenkénti költségvetést, ennek végrehajtására nem kér
a' nemzettl engedelmet, sem egyes pontjai meghatározásában nem fogad
el tanácsot
hanem mindenben önkényesen rendelkezik. Ellenben alkotmányos országokban a' nemzetgylésen megállapított költségvetés mind
a' jövedelem
mind a' kiadás pontjaira olyly szigorú sinórméi-tékül szolgál
a' pénzügyi ministernek
hogy azt megváltoztatni vagy túlszárnyalni
törvénytelenség bne nélkül, lehetetlen, 's ezért minden pontját illetleg felels. A' mondottakból is világos, milyly fontosságú minden országban a' költségvetés megállapítása 's e' fontosságot még sokkal inkább
neveli azon tekintet, hogy a' közjövedelem és kiadás különböz pontjai
megvitatása alkalmával olyly lényeges 's velkig ható státusgazdászati
elvek kerülnek sznyegre, melylyek jó vagy rósz oldalrai eldöntésétl
íügg fképpen az ország jóléte 's virágzása vagy ellenkezleg nyomora,
's bajainak kimerithetlen kútfeje. E' státusgazdászati elvek fejtegetésébe
jelen czikk alatt nem ereszkedhetvén elég legyen itt az európai nagyobb
"s illetleg
státusok budgeteit megismertetni hogy ezekbl hasonlítást
következtetést húzhassunk a' különböz országok anyagi ereje közt.
A' világ leggazdagabb státusának Nagybrittanniának költségvetése 1849
apr. 5-'tl 1850 apr. 5. következleg állapittatott meg az alsóház 1849-ki
jun. 22-ki ülésében: Jöredelem 52,262,000, kiadás 52,157,696 font sterling (egy sterlinget közel 10 forint pengre számítván). A' jövedelem kútfejei: 20,220,000 f. vám, 230,000 f. gabonavára, 13.710,000 f. fogyasztási
adó, 6,750,000 f bélyegadó, 4,300,^000 f. földadó, 5,275,000 f. jövedelmi
adó, 800,000 f. posta, 180,000 f. státusuradalmak, 485,000 f. kincstári
készletek, 90,000 f. sportula, 222,000 font különböz jövedelemforrások.
A' kiadás tételei: 27,763,527 font státus-adósság (és igy e' teher az ösz-

magasabban Görgei
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szes felénél többet elnyelt!), 4<S0,000 f. az elre kibocsátott kincstári
jegyek kamata, 2,781,556 f civiUiste 's más terhei a' megalapított tömegnek, 50,000 f Irland segélyezése, 6,260,740 f hajósercg, 748,296 f. postahajók, 6,142,211 f szárazi sereg, 531,872 f biztossági ügy, 113,000 tar-
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t(»iiuinyi katonaság, 2,654,270 f. tüzér-sereg, 3,924,731 f. különböz
kiadások (közterületek, közhivatalnokok, törvényszolgáltatás nevelés,
niüvé.szoti t's tutU)nuuiy<».s üiiv, jivarniatok és eonsulok, stb.) 52,173 f.
viszszatéritése a' fisealitiisoknak, (i42,032 font tulkiadás a' lefolyt évben.
A' státiisatlóssájí tett még lH4t)-l)an 785,115,000 font sterlinget, melylybl 7(58,789,240 font már consolitlálva levén, csak kamatfizetésre kellett
évenként 2(5,172,451 font sterling. — Francziaországban az 1849-ki
költségvetés szerint a' jövedelem 1411,732,007 frankra (egy frank
a' kiadás 1558,(584,7(59 frankra rúgott. Jövekörülbelöl 1 váltó forint)
delmi tételek 42(5,040,014 frank földadó, 208,030,000 f. átírási, telekkönyvi, bélyeg adó,'s 19,229,000 fr. a' most emiitett jövedelmi forrásokra
pótlékadó, ' 135,(570,000 fr. vám, 25,810,000 fr. só, 90,000,000 italadó,
29,1(58,000 fr. honi czukorgyári taksa, 36,500,000 fr. különféle adózások,
120,000,000 fr. dohánymonopolium, 7,371,000 fr. puskapor és salétrom,
6,239,29(5 fr. az eladott státusjószágokból, 27,072,()10 fr. státus-erdség,
2,200,300 fr. tanítási díj, 21,117,800 fr. departamenti közigazgatási jövedelmek, 49,87(5,000 fr. posta, 12,825,000 fr. Algir jövedelme, 1,000,000
fr.
indiai gyarmatok, 5,676,134 fr. többi gyarmatok, 16,423,000 fr.
különböz jövedelmek, 12,000,000 fr. az éjszaki vasúttársaság viszszafizetései. Kiadások: igazságügyi ministerium 26,417,564 frank, vallásügyi
40,746,493 fr., külügyi 7,059,700 fr. tanítási 20,312,200 fr., belügyi
128,806,834 fr., földmivelési és kereskedési 17,199,448 fr., közlekedési
148,831,010 fr., hadügyi 346,169,558 fr., tengerészeti 117,082,440 fr.,
flnánczügyi 706,059,521 frank, 's ez utóbbiban a'
tételek: 189,845,198
fr. 5 száztóli, 1,026,600 frank, 4V2 száztóli, 18,472,164 frank, 4 száztóli,
91,445,054 fr. 3 száztóli évpénzek, 63,795,490 frank adósságtörlesztés,
5,675,297 fr. tkeadósságok kamata, 3,255,003 fr. tkeadósságok törlesztése, 7,000,000 fr. letett biztosítási tkék kamata, 1 6,000,000 fr. lebeg adóssági kamat, 1,900,000 frank évdij, 440,000 frank paireknyugpénze, 1,255,000
fr. polgárhivatalnokok nyugdija, 345,000 fr. nemzeti ajándék, 39,750,000
fr.
katonai nyugpénzek, 410,000 fr. egyházi nyugpénzek, 1,205,000
fr. megváltott realitásokért
600,000 fr. a' régi civilliste szolgáinak fizetett nyugdíj, 910,000 fr. a' különböz ministeri számfeletti hivatalnokoknak, 11,455,000 kincstári tisztek nyugpénze, 62,000 fr. a' régi pairkamara tiszt\ iselöinek nyugdij, 267,000 fr. segélypénz a' volt királyi tisztek
részére, 7,070,010 fr. a' parlament kr)ltségei, 1,200,000 fr. a' végrehajtó
hatalom jövedelme, 15,627,778 fr. számvevi kamara, közéj)ponti kincstári hivatal, országos és tartományi adószedk, 156,522,508 fr. a' közjövedelem behajtása 70,49(5,340 frank jövedehni hátramaradás és viszszatérités.
Az egész státusadósság, ha 5-í)s kamatú tkére emeltetnék,
tenne 6,015,980,120 frankot a' megalapitott adósság, a' lebeg adósság
pedig 320,000,000, 's igy öszszesen ^6,335,980,120 frankot. Oroszország
jövedelmérl és kiadásairól nincsenek hiteles híreink, mert e' státus nem
tartja czélszerünek ezeket közretenni; csak anynyít tudunk, hogy kamatos státusadósságai 1849. aug. 4-kén 32(5,(575,853 ezüst rubelre (egy
rubel
1 f. 32 x. p. p.) mentek, mclylyek k()zt hollandiai adósság volt
36,377,970 rubel
belföldi
viszszaíizetési határidvel bíró adósság
55,979,029 r., és határidvel el nem látott tartozás 234,318,854 rubel.
,
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állaclalmi nem kamatoló papírpénz 1849. jan. 1. napján
306,628,672 ezüst rubelnyi érték volt forgásban; azaz az egész státusadósság 633,304,515 ezüst rubelre vagy is mintegy 950 milliom peng
forintra rúgott.
Az osztrák birodalom budgetje 1849 évre 160,967,032
peng forint közjövedelemre, és 207,317,909 f. kiadásra vétetett fel. Névszerint jövedelem földadó 37,160,385 peng forint, házadó 4,928,172 f.,
örökségi adó 70,155, személyadó 1,330,443, kereseti adó 2,734,519, Triest
általában 60,000 f., Krakkau egyenes adója 144,634, egyházi taksa
69,795, türelmi adó az izraelitákra 109,198, fogyasztási adó 19,373,536,
külvám 19,704,633, só 25,914,285, dohány 14,216,156, bélyegadó
5,720,610, taksák 938,798, lottójáték 4,491,222 f., posta 1,860,156, "beivám 2,465,318 f., punczirozás 47,924, egyesitett kamarai igényletek
354,155 f., puskapor és salétrom 108,440 törlesztési töke jövedelme
9,313,677, státusuradalmak 3,359,525, eladott uradalmakból 321,022,
bányászuradalmak és jószágok 133,514 f. kincstári vasutak 788,958
bányajövedelem 629,027 f., bányászati gyárak 155,688 f., bányadézma
375,576 f, megürült papi jószágok, rézpénz eladás 4000 f., fiscalitások
309,191 f., néhány alapítványi jószágok feleslege 994,907, különféle jövedelmek 2,783,325 forint. Általában a' német és szláv tartományokra
101,300,357, az olaszokra 37,376,946, a' magyarokra 22,320,683 forint
jövedelem esett
csakhogy ebbl az adózási arányra éjien semmi következtetést nem húzhatunk
mert a' külvám jövedelmébl nagy summa
vétetett fel a' német tartományokra, mit tulajdonképen a' magyai tartományok fizettek; 's ezenkívül Magyaroi'szágban az egész belígazgatás,
egyházi és iskolai költségek háziadóból vagy alapítványokból fedeztetvén,
valamint a'
e' jövedelmek a' status jövedelmei sorozatából kimaradtak,
katonai élelmezésre fordított úgy nevezett deperdíták sem vétettek semmi
figyelembe, mi ismét tetemes summára rug. Végre meg kell még jegyeznünk, miszerint Magyarország jövedelmét a' bécsi ministerium 1847-rl
vette, mert 1849-ben a' forradalom miatt nemigen számolhatott Magyarországra.
A' kiadás tételei pedig ugyancsak az 1849 évbe következleg számíttattak fel a' ministerium által státusadósság 55,446,488 ezüst
forint, császári udvar 4,046,148 f., ministerek 110,300 £, külügyi tárcza
2,346,794, országgylés és központi kormány 922,715, tartományok beiigazgatása 6,254,822, rendrség 625,800, tartományi gylések 236,932,
egyházi intézetek 633,664, iótékony intézetek 2,047,904 f., himloltás
166.097; börtönök 2,942,274, hadügy 81,211,339 f., kincstári középponti

Ezeken kívül

—
:

,

;

,

—
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hivatal 702,672, kincstári igazgatás 2,618,673, kincstáti rsereg 4,752,949,
és tartományi pénztárak 454,130, kincstári ügyészet 255,694, más kincs-

f

825649, fogyasztási adókárpótlás 896,400,
szerzdési szállítmányok 592,750, patronatusi költségek 122,294, más kiadások 680,136, igazságügyi tárcza kiadása 2,661,560 f., oktatási tárcza,
központi vezénylet 62,959, iskolák 434,081, nevel intézetek 1,925,619,
bécsi tudományos akadémia 92,730, alapítványok 126,786, közlekedésügyi
központi vezénylet 283,468, építöhívatalok 481,259, kincstári épületek
265,380, vasutak és telegraphvo'halok 10,056,264, országutak 8,145,419,
víziutak 4,405,947, kereskedési tárcza központi vezénylet és consulatus
251,963, földmivelés segedelmezése 16,282 ezüst forint, álladalmí f

tári hivatalok 212,027, cataster

.
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hivatalok 1)08,891, tartományi

közio-azpitásii
forint kiaihís,
í/í-Z/r//

Bugát.

köllséo-ok
nu'lylylx')!

46,300,877
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K-vonván
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számvevi

hivatalok

;>8zszesen
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734,395,
207,817,909 ezüst

ji'>vcdchnot

,

marad

óziist forint. Státnsa<l()sság-a toszcn 1,207,078,891 ezüst

forintot ide nem szániitvan az ujabb idolx'U kiadott |)apirosi)énzeket,
Poroszországban
nielylyek menynyiségéröl hiteles adattal neni hirunk.
az 1849-ki bndget szerint a' statusjövedelem 94,174,380, a' rendes kiadás
téte88,o()r),380 porosz tallér, a" rendkivüü .),ii(;8,319 t. A' jíivedelem
lei: uradalmak 5,872,343, erdk 4,925, (ÍOC, eladott uradalmakból 1,000,000,
,

—

f

központi igazgatás 1,7()3, tVddadó 10,329,541, osztályadó 7,571,657,
iparadó 2,429,750, különféle jiivcdelmek 38,300, kidvám"l3,040,000, bor,
must és doluínyadó 193,090, répaczukoradó 338,790, mérlegi adó 47,353,
hajózási taksa423,451, palinkaadó 4,491,245, malátaadó 1,000,000, belföldi l)orad(') 101,080, dohány 137,147, nialomadó 1,086,685, mészárszék
1,300,913, bélyeg 3,557,737, utvám 1,361,127, hid- és csatornavám
742,532, telekkönyvi adó 171,651, különféle hulladékok 107,878, só
8,437,578, különfélék 789 7, lottójáték 1,029,917, bankjövcdelem 163,000,
közletétpénzek kamata 319,562, kincstári gyárak 20504, bányák 2,031,812,
bányászati gyárak 2,103,918, sóbányák l,26l,9í»l, urbura 577,387, különíelék 24,Yl8, posta 6,941,310, tiü-vényszéki taksák 3,720,184, birák
illetsége 332,512, különfélék 128,583, belügyi tárcza jövedelme 32,287,
földmivelési tárczáé 919,689, külinifélék 72,292, kölcsön és budget-felesleg
Kiadás: uradalmak 3,665,729, egyenes adó behajtása
5,608,000.
sóegyedáruság 2,994,575, lottó
1,025,153, indirect adóé 3,794,679,
207,917, bányák és huták kezelése 4,859,226, postaköltség 5,941,310,
királyi civillistc2,573,099, státusadósság kamata és törlesztése 7,549,200,
ministerium 206,818, külügyi tárcza 959,425, íinánczügyi 7,258,359,
közlekedési tárcza 6,771,107, igazságügyi 6,626,334, belügyi 3,485,905,
földmivelési 1,396,713, egyházi és oktatási ügy 3,379,510, hadügyi
25,811,007, rcndkivüli költségek 5,668,319, öszszesen 94,174,380 porosz
tallér kiadás. A' státusadósság tett 1849 1. napján 137,942,863 porosz
F. E.
tallért.

—

—

Buenos-Ayres 1. La Plata.
Bugát (Pál Antal) orvostudor,

egyetcnmél élet-közöns. kór- és
a' seborvosok számára
m.
akad. rend. tag a' természettud. osztályban, 's a' termt. társulat egyik
elnöke, szül. 1793-ban Gyöngyösön, tanúit ugyanott, Egerben, 's az
orvosi tudományokat a' pesti magyar egyetemben; tudorrá lett 1818-ban,
szemészmesterré 1820-ban. jNIár 1819 óta assistens volt Széky és Fabini
tanárok mellett 1822-ben pedig az orvosi facultas tagjául vétetett fel.
1823 4 Bakabánya városa physicusa volt i\éhány hónapig, azután kevés
ideig a' pesti orv. facultas jegyzje, majd ismét, de ismét csak rövid idre,
Selmecz és Bélabánya városok physicusa; mert 1824 oct. 5-ikén az egyetemnél köztanárrá neveztetett, 's tanszékét azonnal elfoglalta. Egyike legszorgalmasb term. 's orvostudományi Íróinknak 's a' m. nyelv legbuzgóbb
mvelinek, kinek az orvostudomány igen sok szerencsés mszavat köszön,
's ki a' körülményekhez képest lehet legtöbbet tett a' magyar nyelvnek
a' pesti m. egyetemnél divatba hozására. írói pályáját deák inuugur. érte-

gyógytan

's

,

—

a'

pesti

gyógyszertudomány köztanára

,
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meg I8l8-ban

az ,,Enkephalitis'^röl. Azontúl csak magya1) az egészséges emberi
test honcztiidományának alapvonalai és honcztud. szótár. Hempel után
németbl (2 k. Pest. 1828). 2) boncztud. mszavakról való számadás az
1829-iki Tud. Gyjteményben. 3) Orgánona a' gyógymüvészségnek , vagy
kezessel keztlc
rul irt, és

ugyan már 1830 eltt köv. munkákat

:

Hahnemann Sámuel Homoeopathiája (Hasonszenve). A' negyedik

jobbi-

magyaritva (Pest. 1830) 4) Éptan. (Pe^t
1830) 5) Kórtudomány (Pest, 1836) Mindkett tanítványai számára szerzett iskolai könyv.
Ezen el számlált müveit 's nyelv iránti hü buzgalmát vette a' m. akad. igazgatóság tekintetbe, midn
már 1830. nov.
1 7-kén a' m. akad. rendes tagjává nevezé. Azóta fordította Chelius Sebészségének les II kötetét (Buda, 1836
Sebészi Eszköztárát
37) Fritze
(Buda, 1837) és ugyanannak ,, Véres mtéteiéit" (Buda, 1839) Tscharner
„tapasztalási Természettudományát^^ (Buda, 1836
7. 2 köt.)
Schedellel
együtt adott 1833-ban orvosi szókönyvet; ugyanezzel, (1831
1833) 's
késbben egészen 1848-ig Flórral társaságban szerkezte 's eredeti és
fordított értekezésekkel bvité az Orvosi Tárt: 1832 óta részt vett a'
m. t. t. zsebszótára irása- és szcrkeztésében; végre 1843-ban Természettudományi Szóhalmazt adott ki, szószármaztatási elvekkel vegyítve, 's
V. Ferdinánd királynak ajánlva, kitl gyémánt gyrvel jutalmaztatott.
Azonban sem a' fcjdelmi kitüntetés, sem tudományos érdemei 's az
szolgálatai meg nem gátolhaták,
egyetemi ügynek tett hoszszas és
hogy, miután 1840-ben, Kossuth kormányzósága alatt, az ország
orvosának hivatalát elvállalá, egyetemi tunári hivatalát 1850-ben el ne
veszejtse.
Meg kell még emlitennk BugátiMik mint a' termt. társulat f indítványozójának, lelkes elmozdítójának 's e' napig egyik elnökének érdemeit, a' m. akadémiai ülések- 's munkálatokban! folytonos
buzgó részvétét, 's azon legúja1)b szenvedélyét miszerint magát a' finn
's jelenleg a' török nyelv tanulására adta, st Finniába utazást
is akart
tenni
miben azonban a' körülmények által meggátoltatott.
Bugát
Pál nagy baráta a' természetnek, 's igen természetes ember is; külseje szép,
termete magas ép és ers arcza piros és szabályos. Szeret budai kertében 's a' szép Juhásznénál szerzett telkén idzni 's a' természet és
tott

és bvített kiadás után
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magány kebelén fesztelenül élni 's
Bugeaud (Tamás Róbert) de

folytatni tanulmányait.

—

T.
la Pícounerie melléknévvel, franczia
tábornok, hiressé lett afrikai táborozásai 's Lajos Fülöp kormányáhozi ragaszkodása által. Szül. 1784-ben Exideuilben Dordogne megyében, 18
éves korában katona lett 's Xapoleon alatt müveié magát vezérré. 2 évig

közlegény volt,

fokonkint emelkedvén. Napóleon bukta eltt kevéssel
ilyly minségben kitnleg vezette az alpesi sereo- elcsapatait Suchet marschall alatt. A' rcstauratio egész idején keresztül szolgálaton kivl élvén megyéjében gazdálkodott és igen jó nevet szerzett
hasznos közremunkálása által a' közügy többnem ágaiban. A' júliusi forradalom után az új dynastiához buzgalommal 's hséggel csatlakozott,
melyly a' maga részérl szinte nem mulasztotta el hségét megjutalmazni.
17 évig lévén ezredes, 1831-ben tábornok 's perigueuxi követ lett, és e'
minségében többször, kicsit durva 's katonás szellem ékesszólással védelmezte a' kormány eljárását. Beszédének darabos és sért jelleme csak-

már ezredes

's

lett,

's

,
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liamar bajba keverte az ellenzékkel , 's a' júliusi királyaáo- rcactionárius
irányai vakbuzj^o iip^yvédének rósz hircbe hozta (ít. Midn 1832 nuijusán
l*ori"ut'uxba viszszatért, macskazcnével fogadtatott. De erélyesen lépett
o-únyolói közé. ,,Ez tehát a' szabadsáv" úgymond, nielylyet nekünk adui

akartok?

a'

niacskazenék és utczai zrzavar szabadsága? ez piaczi zsar-

noksáo-, leiTíryülöletesb neme a' zsarnokságnak, 's ha még volna valami
kétsé«>"em parlaujenti viseletem irant, ezen tettetek eloszlatna azt; igen,
én jól cselekedtem, midn arra mködtem hogy hazámat erszakoskodástoktól megmentsem, 's e' mellett fogok maradni! Ti azt hiszitek, hogy
szabad emberekhez méltólag cselekesztek ? nem ti csak rabszolgák vagy,

,

tok, emberek rabszolgái, kik titeket megcsalnak, 's szenvedélyeiteket kizsákmányolják, hogy elnyomhassanak, ^lenjetek, méltatlanok vagytok a'
sz.abadságra mely ly el viszszaéltetek melylyet meggyilkoltok féktelenség
,

,

most macskazenézzetek, a' menynyit tetszik." 1832 vége felé azon
bizottmány tagja lett, melyly a' földmiveli gyarmatok németalföldi rendszerének vizsgálatára küldetett ki, 's kevéssel azután a' párisi helyrség
eo-yik osztályának parancsnokává neveztetett. E' helyzetében , a' republicánus párt lázongásai alkalmával, úgy bánt Parissal, mint ostromalatti
várossal, mit neki e' párt soha el nem felejtett, 's nevét, ha a' monarchia
keo"yetlenségérl volt szó mindenkor ell nevezé. Még nagyobb bizalmat
mutatott iránta Lajos Fülöp, midn 1833-ban a' blayei vár parancsnoksáo-át bizta rá hol a' Berry herczegnö fogva tartatott. E' helyzetében igen
üo-yesen járt el, azonban úgy a' bourbonisták, mint republicánusok kemény megtámadásainak volt kitéve. Berry hgnö aszszony i becsületében megsértve hagyta el börtönét. Gyöngeségének gyöngédtelen leleplezése jól
szolgált az Orleaní-család politikájának, de sértette a' francziák lovagisáo-át. Bugeaud helyzete igen kellemetlen volt. Ez id óta mély ellenszenv
élt neve ellena'franczia népben. Minderre legjobban válaszolt az által, hogy
parancsnoki fizetésérl lemondott 's azt megyéjében ásandó kutakra ajánlotta fel. Az 1834:-iki ülésekben is egyik legbuzgóbb védelmezje volt a'
doctrinairek rendszerének melylybeu a' kormány, igen hibásan, üdvét
keresé. Az ellenzékkel mind inkább kellemetlen helyzeti »e jött, a' mit még
inkább nevelt szerencsétlen öszsze ütközése Dulong követtel. Ez t. i. Bugeaud egy kifejezésére hogy t. i. a' katonának els kötelessége az engedelmesség, azon kérdést intézte hozzá: „váljon e' kötelesség egész azon
o-yalázatig terjed é, hogy a' katona tömlöcztartóvá legyen ?•' Bwí/eaMí/ ezen
vonatkozásban blayei várparancsnokságára sértést találván, párviadalra
hívta 's megölte Dulongot kinek holtteste fölött az ellenzék keser panaszokra kelt Bugeaud ^s az udvar ellen, melyly nek ezen gyilkosság erkölcsi
feleletterhe anynyival inkái)b tulajdoníttatott, mert Bugeaud segéde a'
párviadalnál Rumiguij tábornok, a' király adjutánsa volt. Bugeaud annál
szigorúbb, nyersebb, 's hajthatlanabb lett, úgy hogy a' kanu-a elnöke kénrendre igazitani. ,,Külsejébeu úgy, mint styljében, rövid és
telen volt
éles szavaiban van valami katonai és parancsoló, a' mi figyelmet követel
a' tömeo-ektl, bizalmat önt a' katonákba, félelmet az ellenségbe, mondja
róla Lamarline.'^ Az ülés után megyéjébe viszszatérvén, itt ekkor örömmel 's helyesléssel fogadtatok 's a' legközelebbi választáskor exideuli követté választatott. A' reactio rendszeréhez, melylyet a' ministcrium hatááltal. 'S
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híven, az 1835-iki ülésekben is védelirányú rendszabályait 's felszólalt az egyesületek,, a' Journalok zsarnoksága, az ált^áa^sszavazatjog, a' választási reform ellen védte a' septemberi töuf^^é^^To^S^ hadsereg szaporítását.
^Parlamenti részvéte megszakítóiig afrikai ^^^küldetése által, hová
5üOO-nyi sereggel ment Abd-efjKader ellen. 18^\uájus végén ért Oranba, megszabadította a' Tafnái/á^cl^-^tett fi'ancziaiiaderöt; jun. 20-ikán
Oránból Tlemezenbe fordult ,jijcrf. 6-%attV^^a/fol;^iiál megverte Abd-elKadert, 's aug. 11-ikén ismét mfet^-seillebe ért.'^ Szöloiílatai jutalmául altábornagy lett, 's ezáltal új válaSS^jása tétetvén i^ü^ségessé, Exedeuilban
újra megválasztatott követté. jA^^i^Ujai ereíl-mejií^k azonban nem feleltek
meg a' várakozásnak, a' konstantma^j^s^ ^ftuat szerencsétlen kimenetele veszélyeztetéOrant, 's Abd-el-IuiüerueK új ert adott. Határozottabb
fellépés szüksége éreztetvén, Bugeaud 1837. elején ismét Oranba küldetett, ellátva nagy kiterjedés felhatalmazással 's nagyobb hadi ervel. Komoly demonstrátiói 's ügyesen vezetett alkudozása a' tafnai szerzdést
eszközölték, melylyet Abd-el-Kader máj. 3I-kén irt alá. Ezen szerzdés
tartalma éles szemrehányásokat vont Bugeaudra.az ellenzék részérl, melyly
ebben Francziaországlioz méltatlan 's azt lealázó engedékenységet látott.
Bugeaud azonban 1838. elejéig megtartá az orani parancsnokságot 's ezalatt sokat tett a' franczia hatalomnak Algirbani megerösitésére. Távolléte
alatt újra követté választatván
1838 februárján elfoglalá helyét a' centrumban, következetesen védte elbbi politikai nézeteit 's a' rokon színezet
lapokban és röpiratokban mint alkalmi író, erélylyel lépett fel afrikai eljárásavédelmére, f,, De Vorgunisation vnitaire de l'armée ,•' Páris, 1835.; és
„Memoire sur Velablisseniefit d'Orau ,'^^'dvis,lS3S). Ez irataiban az algíri
regensáég hasznát 's czélszerüségét elvben tagadja ugyan, de a' fenálló
körülmények közt, megismeri annak szükségét 's azért elegend ert kíván
az afrikai hódítás végrehajtására. Legjobb hadvezetési módnak tartja Afrikában a' mozgó csapatok rendszerét megfelel tartalékcsapatokkal az ersített helyeken. Erdemei ujabb elismeréséül 1840. decemberén Valée marschall helyébe algii-i fkormányzóva neveztetett, 's e' helyzetében, fáradhatlan erélyes munkássága, kormányzása- és hadvezetésének síkere által
az ellenzék egy részét is kedvezbb nézetekre bírta maga iránt míg más
részrl a' katona, atyai gondoskodása 's elhatározott jellemeért, szerette 's
tisztelte t. Szerencséjét, miszerint a' Maroccóval kezdd háborút az yslíi
diadalmas ütközet által csirájában elfojtotta, azáltal díjazá a' kormány,
hogy yslíi herczeggé 's francziaországi marschallá nevezte. Azonban nem
szntek meg a' részint méltó panaszok algirí kormányrendszere ellen. Kegyetlensége, mely]}' e\ razziái vagyis: pusztító kirándulásai közben az
algíri arab törzsekkel bánt, melylyek azonban a' teljes meghódoltatásczéljához nem vezettek, 's durvasága, melylyet alárendeltei ellenében éreztetett, méltó vádak valának ellene. 5 évig folytatta algíerí fparancsnokságát sok sikerrel és szerencsével. Értelme emelkedni 's tágulni látszott
a' magasb fokozatokkal mellyekre hágott. A' februári forradalom kitörésekor, a' hatalom utolsó perczeiben a' király és Guízot által Páris katorozöttan követett,
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nai parancsnokává neveztetett
a' mi lehetetlenné látszott tenni minden
kiegyenlítést. Csakhamar azonban, Thiers szólittatván fel minísterül Bu,
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Gerardmarschall neveztetett, mintnépszerüebb

férfiú.

Ha

Bugeatid a párisi st'reg élén hagyutik, hilietoleg lehetlenné, vagy legalább véressé tette volna a' nép gyzelmét. Ott volt a' Tuilleriákbaii a' királyság végperczeiben, 's bár ezer hang kérte, hogy ne mutassa magát,
a' nép közé lovagolt, daczolt a' sokaság haragával és
fegyvereivel. Egyéb
haszna nem volt, minthogy bátorsága csojláltatott. Mig a' fparanesnokság kezében vala, ügyesen rendelkezett. Éjjeli két órakor adatván tudtára
kineveztetése, azonnal lóra pattant, és sietett a' fuhadi szállásra, hogy
védelmi tervet készítsen. A' fhadiszállás üres volt; a' tisztek, két napi
roppant fáradságtól eltikkadva, köpönyegekbe burkolva aludtak a' Louvre
fiílyosóin. Sok id telt belé, mig néhány tábornokot 's táborkari tisztet
elránthatott, 's megtudhatá tlük a' parancsa alatti seregek számát 's
helyzetét. 50 ezer helyett menynyinek jelenlétét hitték alig volt 35 ezer
ember, elfáradva negyvennyolcz órai talponállás által az ntczák hideg
sarában, fázó, kiéhezett, kétségesked, melylyik oldalon van a' jog 's
Igazság, piruló elhagyni a' királyt, de iszonyodó a' nép ellen harczolni.
>V' marschall
vezéri sastekintetével melylyet hoszszas tapasztalás érlelt
'g élesített
azonnal észrevéve, liogy a' mozdulatlanság a' seregek kedvének 's fegyelmének halála. Megváltoztatta tehát az eddigi eljárást, 's
mozgásba tette a' csapatokat, melylyek Sebastioiti Tibvrce és az afrikai,
igen jó nev Bedeau tábornok alatt állottak. Rendeletet adott nekik, hogy
mindegyik, 3500 emberbl álló hadtesttel, különböz utakon Paris szive
felé induljon, álgyúkat vive magával, 's útközben lerontsa a' torlaszokat,
bevegye a' lázadás ezen ersségeit, elseperje a' tömegeket, 's a' városháznál vegyen állomást. Lamoriciére
kivel Bugeaud e' pillanatokban kibékült, 's kit az afrikai egyenetlenségek elfelejtésére kért
a' tartalék sereget vezeté a' kir. palota körül. A' csapatok csaknem ellenállás nélkül haladtak, de a' király ezalatt ismételve adott parancsot, hogy a seregek viszszavonassanak, hogy vér ne folyjon. Bugeaud morogva bár, kéntelen volt
engedni. A' viszszavont csapatok a' Concorde-téren, elyzi mezkön, 's a'
Tuilleriák körül vettek állomást, de igen le voltak verve. A' viszszavonulás
keseren sérté katonai büszkeségöket, 's a' lealázott franczia hadsereg nem
hadsereg többé. A' marschall mozdulatlanságra lévén kárhoztatva, beszéddel akart hatni a' Tuilleriát környez tömegekre. Kétszer lovagolt a'
tömeg közé, kétszer kiáltottak neki: ,, éljen az islyi gyz!" kérte a' né])et
hogy várja el a' ministerek tanácskozásának eredményét. A' Transnonain utczában ,, népgyilkos'' névvel illették,
megállott, öszszeszidta
megtámadóját 's beblzonyitván, hogy tle a' nép ellen soha semmi kegyetlen rendszabály ki nem jött, viszszanyerte a' tömegek tiszteletét. 11
órakor esett tudtára, hogy Gcrard neveztetett helyébe. Haragosan engedett a' parancsnak, sietett a' királyhoz, hogy azt a' lemondásról, melylyet
neki mások tanácsoltak, lebeszélje, 's inkább betört, mit bement annak eabinetjébe. A' király épen kezében tartá a' tollat, hogy lemomlását aláírja,
mert a' Tuilleriákba már golyók .épültek, 's környezete erlteté e' lépésre, nühez kedve nem volt. A' marschall szemeiben ez nem az engedés,
hanem a' harcz ])illanata volt. ,, Még azt meri valaki felségednek tanácsolni,
hogy az iitközet közepén lemondjon? ,,kérdé a' királytól" ez több volna,
mint bukáfl, ez gyalázat volna; uUittwuk ejöbb helyre a' rendet, a/után
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tanácskozzunk." A' király érzékenyen szorítá meg a' marschall kezeit,
's örült, hogy ez vele egy véleményen van, „Marschall" monda neki engedelerakérö hangon ,, bocsásson ön meg, hogy eltörtem kardját kezeiben,
népszerbb, mint ön." ,,Sire"
Gerardnak adván a' parancsnokságot.
félele Bugeaud ,,csak mentse meg felségedet 's én nem irigylem neki felséged bizodalmát." Azonban a' királyi család 's egész környezete újra sürcsakugyan aláirta az oklevelet. Bugeté Lajos Fülepet a' lemondásra, 's
geaud, mieltt eltávozott, még egyszer felszólalt ez ellen. ,,Nem akarom,
hogy több vér folyjon ügyemért" monda a' király, 'svége voltmindennek.
Bugeaud elfogadta ugyan a' dolgok új rendét, melylynek ellen nem állhamaradt szigorú rendszeretetéhez, 's mérséklett eltott, de ezentúl is
veihez. 1848. végén az alpesi hadsereg parancsnokává neveztetett 's kiadott napi parancsában a' sereget fegyelem 's vak engedelmességre intvén,
a' respublicáról egy szóval sem emlékezett. Ezen minségében tar tottahires beszédét Bourgesben, melylyben többek közt ezeket monda: „Rendet
fogunk csinálni. Lehetlen hogy anynyi értelmes és becsületes polgár kik
osztják a' hazafiúi gondolatot, hogy a' törvények uralmát fen kell tartani,
végre le ne gyzzék e' felfordult fejeket, kik Francziaországot szerencsétlenségbe akarják dönteni (értvén a' veres respublicát). A' mi engem illet,
én minden ermet 's éltem hátralev részét arra áldozom, hogy a' társasági rendet oltalmazzam. A' departamenteknek nem lehet többé magokat
a' párisi pártok zsarnoksága alá vetni, nem szabad trnünk, hogy egy
maroknyi Catilina 's ha Catilinát mondok ezen hasonlítás még igen megtisztel néhány ezer ferde vagy elcsábított ember az ország roppant többségére tolja saját akaratát. El vagyok határozva, hogy ha a' veres respublica egykor Parisban gyzni fogna 's a' respublica elnökét megbuktatná,
mindazoknak élére állok, kik követni akarnak, 's a' társaságot védeni fogom ha szinte csak négy emberem 's egy káplárom lenne is. Lyonban lakom de szemeimet folyvást Parisra fogom szegezni 's ha szükség lesz,
az alpesi sereg 's a' megyék nemzetrségi élén oda sietek 'sa't. A'Constitutionell's egyéb conservativ lapok csodálták a' marschall eféle ékesszólását,
's mohon nyelték vigasztaló szavait; de a' National mérsékletre inté az afrikai 's blayei hst, tiltakozott dictátori hetvenkedése ellen, 's azon tanácsot adta, hogy az alpesi sereg küls ellenség ellen lévén felállítva, jobban
teszi, ha azt, és nem Parist fogja fenyegetni, melyly csak neveti fenyegetéseit. Bugeaud azonban Lyonban is hasonló szellemben szólott
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gyáváknak lenni" úgymond „vezetni foglak, 's leczkét adunk nekik",
a' törvényszéknek pedig azon tanácsot adá, hogy ,,ne igen tekintsenek a*
könynyit körülményekre." A' katonasághoz szólván, dicsérettel emlité
az austriai hadsereget 's többek közt azt monda hogy az alpesi sereg
rendeltetése nem anynyira küls mint bels ellenség ellen van intézve.
A' radicál clubbok protestáltak eljárása ellen, ö pedig esküvé, hogy
majd elbánik velk 's két lyoni lapot perbe fogván, elitéltetett, és

kell
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egy lyoni crawall alkalmával legnagyobb szigort fejtett ki. A' nemzeti
gylésben C'ora//? képvisel interpellálta a' mimstermmot Bugeaud kifeOdillon Barrot ha ugyan igazak roszalta azok némelyjezései iránt
lyikét, Bedeau tábornok pedig melegen védte Bugeaudt. A' februári
szabadság tehát Bugeaud és Changarnier urakban olyly szigorú gyá3 ^
;
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Biilaií.

hogy Fraiicziaors/.á^ miiliolnap vi«zszakivánja Lajos FüIop

1'.

Hührli'li (Frldr. Lajos) istiittgartl száaiadáüi tanácsos, 's ismers de
csak iiuUod rangú nemet regen} iró, szül. 1777-ben Ulni])an. Munkái:
A/tsirlilen von höhcrn Dinyeu ; Bilder
IS'ciie Erz,ci/ilunijeii
Erztihliíiif/eii
(tus dem Scliwar<uHiUle 's a' t. Ujabb regénye, a' „Flürhtling'^ reactionárius irányú. ,,Enthusyast'^ költeményében Tick modorát utánozza, *s
helyenkint sok szerencsével. — li.
Bukarest 1. Oláhország.
Biilau(Fridrik) j)liil. pr. a' lipcsei egyetemnél, 's termékeny iró a' statustudományok mezején, szül. Freiburgban 1805 tanult Freiburgban 's a'
jogtudományt Lipcsében, de ez utóbbiról lemondván, történeti ésstatustani
tanulmányok iránti hajlamát követte. 1833. lett rendkívüli, 's 1836. rendes tanár. Már 1831-ben felépett els statustud. munkáival. 1832-ben
következett a' „Sfaliistudomáutjok Encíjclopiiediáju''. Tanúságos irata ,,a'
sz>ász kirúlíjság alliolmányos Joga'^ (ISSo). L^gyauazon évben adta „der
Staat und der Landbau'- munkáját, hol az álladalom 's földmüvelés közti
viszonyokat fejtegeti, 's ennek mintegy folytatása a' „Der Staat und die
Industrie'' (1834). Sok történeti és politikai 'smérettel van irva, és egyszersmind Bülau conservativ politikai hitvallását határozottan adja el
Slaat und Gemeinde" czimü munka (183(3). Ezután
a' ,,Die behörden in
következett a' „Stafusgazdasúg kézikönyve, 's ,,az európai statvsrend,

,

,

;

—

sier története"^ (1835
39); bvebb kifejtése a' már Encyclopaediájában
lerakott elveknek. Különben, mint munkás journalista is sokoldalú részt
vett az uj kor mozgalmaiban. Weiskccel együtt szerkeztette 1831 olta
,,Vuterland" cz'imü folyóiratot, 's 1832 óta a' lipcsei gazd. egylet
íi
népies naptárát. 1835-ben alapította a' „Chrunik der Tagsbegebenheiten^'
folyóiratot, melyly azonban csak hamar megbukott. 1837-ben censor lett
szépirodalmi munkák felett ; 1838-ban a' Plitzféie
a' hirlapi sajtó 's
„Neue Jahrbücher der Geschic/ite und Politik'' 1843 óta pedig a' „Deutsche Alig. Zeitung'^ szerkeztését vállalta el. Ezentúl Pölitz világtörténete
kiegészítéséül 1838-ban az 1830
38 évek közöns. történetét, 's Heeren
1830-iki történetét
és Lkert tört. munkája számára Németország 1800
irá. Botteck és Welcker Staats-Lexiconába, a' Conversations Lexiconba,
Gersí/o/"//" Repertóriumába, /? a M Archivumába
's li, csei, jenai,
berlini,
hallei tud. folyó iratokba 'sat. is sokat dolgozott. Termékeny, könynyü
szorgalmatos, de nem els rangú iró. A' szabadelmü sajtó sokszor keményen megtámadá. Politikai nézeteinek alapelve: önálló, önjogu, ers, de
képviselet által mérsékelt kormányhatalom egyoldalú ujitások eltávolítására, 's szerzett javak megtartására minden joggal ellátott képviselet,
de azon hatalom nélkül, hogy ujat csikarhasson ki
's akaratát
a' kormányra erltethesse; uralkodói vet, 's a' király által nevezett, képviselházi többségek ingatagságától nem függ ministerium két kamra, részint
választva, részint az alkotmány által kijelölt képességnél fogva egyenesen feljogosítva, a' conserváló elemek túlnyomóságával, 's a' tömegek
akaratától függetlenül. Publicistái törekvése volt, ezen elveket megszerettetni, a' túlságoktól rizni
's bebizonyitni, hogy az alkotnuíny még
magában, jó közigazgatás nélkül, nem elegend. A' szabadclmüekk^l
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egyetért abban, liogy szabad, ers, jog és erkölcsiség által éltetett, tökéletesedésre vezet statuséletet akar, de az eszközökben sokszor különh.
bözik, 's minden pártszellemtl távol tartja magát.
Bul;;ariii (Taddé) az orosz irók egyik legjelesbike, szül. 1789. Lithwaniában, 's nevekedett a' pétervári kadet-iskolában. Anyja ugyanis, a'
lengyelországi harczok szerencsétlen kimenetele után, melylyekben B.
atyja Kosciusko alatt vett részt. Pétervárrá vonult. így történt, hogy

—

Bulgarin lengyel anyanyelvét elfelejté. 1805-ben Constantin fölig, dsidás
ezredébe lépett, 's Francziaország ellen kitn vitézséggel harczolt,
Kellemetlen viszonyok miatt
késbb részt vett a' svéd háborúban is.
azonban csakhamar elhagyta az orosz hadi szolgálatot Varsóba ment
rokonaihoz, 's nem sokára Francziaországba hol 1810-ben a' spanyolországi hadseregnél szolgált. Napóleonnal együtt lépett le végképp a' hadi
pályáról, 's ettölfogva ismét Varsóba menvén, újra megtanulá lengyel
anyanyelvét, 's azon több költi munkát irt. Rokonai által peres tárgyakban Pétervárrá küldetvén, ott több régi barátját találta, 's ezek által
marasztatva, Oroszországban vette lakását, alaposan kezdé tanulni az

—

,

,

orosz nyelvet, 's 1823-ban már történeti és statistikai folyóiratot adott
melylyek élénk tetszésre
,
's több humoristikai és satyrai czikket irt
találtak. Csakhamar a' legkedveltebb irók egyike lett. Gretsch barátjával
társaságban adta ki 1825-ban az ,, Éjszaki méh''' folyó iratot 's ugyanez
évben jelent meg tle az els orosz nyelv drámai zsebkönyv „Ruskaja
Talija."
1827-ben adta ki öszszes munkái válogatott gyjteményét,
melylyet Oldekop Lipcsében németre fordítva tett közzé. Ebben foglaltatnak legjobb beszélyei, satyrai erkölcs-rajzai, spanyolországi emlékezései.
Ezen korábbi munkái legjobbak ugyan, mit az orosz irodalom e' nemben
mutat, 's nagy élethséggel birnak, azonban színezetük inkább ragyogó,
mint erteljes, jellemrajzai gyakran nélkülözik azegyéníséget, 's festése
modoros.
1828-ban írá „a török háború kepét,'' melyly nem jól sikerit,
's csak 1821)-ben lépett „Jwan Wuishigin, az- orosz- Gilblas" czim müvével téresb mezre 's egyszersmind a' legels rangú orosz írók közé. E'
regényének folytatása az 1830-ban megjelent „Péter Jwanoicich Wuishigin." Késbben megjelent tle Rostarleic, vagy Orosz-orsz-cig 1812-ben.
ki

,

:

—

—

,

:

A' történeti regény mezején, melylyre Dciiietrius Mazeppa és Tsciichin
igen érdekes regényeível lépett, Fedoroir volt elde, ki W. Scott után
képezé magát. Mind ezen müvei több ízben fordíttattak németre Nork és
O/deA-ó/" által Lipcsében. Sagoskin fellépése nagyon elhomályosította Bulgarin hírét. O inkább csak szemléld ész embere sohasem mutat meleg
szivet 's lelkesedést. Knig az orosz irodalomról adott képeiben helyesen
jellemzi t, midn azt mondja, hogy szerencsésebb a' lengyel, mint az
orosz, és ismét a' rósz, mint a' nemes és magas jellemek festésében. Az
orosz népet nem ismeri eléggé, kivévén annak salakját. Nemesb jellemei
hihetetlenek, magokat rülten 's elég ok nélkül feláldozok, '^lo&i Karlowa
mezei jószágán kényelemben él, Dorpat mellett. IsKigDaguerroliip czim
folyóiratot is adott ki, 's legújabban nagyobb munkát t. i. Oroszország
kimerít leírását történeti statistikai, 's irodalmi tekintetben, melylyet
Brackel fordít németre.
h.
Bülow (Henrik, báró) porosz külügyi mínistcr, szül, 1790t Schwe«
,

,

:

,

—

Bulow-Ciimmerow.

38

rínbi'n, hol atyja to udvari hivatalt viselt, sok

nagy nemes

ágú, régi,

csahid ivadéka, igen kitn nevelést nyert. Tanúit Heidelbcrgben 1813ban részt vett 's vitézsége által tüntette ki magát a' német szabadságdiplomatiai
háborúban. Bevégezvén katonai pályáját 's tanulmányait
pályára lépett Humboldt Vilmos minister mellett, kinek leányát vette
nül, 's kit londoni követségébe, mint követségi tanácsos, kisért el. Humboldt viszszatérte után, ö neveztetett londoni helyettes követté, 's ügyes
és munkás diplomatának bizonyította magát; majd ismét Berlinbe jött a'
külügyi ministeriumba, mint titkos tanácsos, 1827-ben pedig újra Londonba, mint most már rendes követ, hol 10 évi hasznos és tapintatteljes,
de terhes, fárasztó, és erejét megtör hivataloskodása alatt, nagy részt
,

,

vett

a'

belga-hollandi

ügy

,

a'

keleti

kérdés

,

német vámszövetséget

's

illet tanácskozmányokban. 1841-ben írankfurti követ lett Poroszország
részérl a' német szövetségnél, 1842-ben pedig Maltzan gr. helyébe porosz
külügyi minister. Kineveztetése közhelyesléssel fogadtatott , de a' státusélet angol iskolájában fejlett politikai nézetei,

melylyek Poroszországban

olyly örvendetes várakozást keltettek, élénk öszszeütközésekbe hozták a'
porosz udvari másnem nézetekkel. Kemény küzdelmeket vívott e' helyzetében különösen 1845-ben /íí5/em és FecAer bádeni követek kiutasí,

tása tárgyában, melylyet ö nem helyeselhetett. Felzavart kedélyállapota
roszúl hatott különben is meggyengült egészségére, úgyhogy még 1845ben viszszavonúlt a' közügyektl, 's hátralev napjait, 1846 februárján

történt haláláig, leginkább tÖrdkben tÖlté. Poroszország fájdalommal
érté halálát, mert egyike volt a' legbelátóbb státusféríiaknak 's ész és
sziv magas mveltségével birt. Bernstorff gr. ideje olta senki sem vezette
a' ministeri tárczát olyly valódi hivatással, a' diplomatiai formák olyly tel,

anynyi nemességgel. Berlini háza, 's
's egyszersmind
Humboldt Vilmos szelleme által felszentelt és a' régi 's új mvészet kin-

jes ismeretével,

,

legkitnbb porosz

's idegen férfiak
kedves gylhelye volt. Ministersége alatt Poroszország, 's az ez által
képviselt német vámszövettség befolyása rendkívül növekedett, több fontos keresk. szerzdést kötött, 's hazája érdekeit erteljesen és bölcsen
h.
védte 's képviselte.
BuSow-Ciimmeniw (Ern) johannita lovag 's hires pénzügyi iró,
szül. 1775-ben, régi családi jószágán Pritzauban (Mecklenburg-Schwerinben). Már 1788-ban katona 's hadnagy lett, de a' katonaságot csakhamar odahagyván, 1793 97-.ig Rostockban 's Jénában tanúit. Ez idtl 1802-ig utazott 's az udvarnál élt. 1808-ban tagja volt azon bizottmánynak melyly a' franczia elfoglalás idején Ponnnerania kormányát
képezé 's ers ellenzéki szellemet nuitatott a' francziák ellen. 1810-tl
1823-ig, a' porosz király bizalma által felszólítva, részt vett azon nagy
javítások feletti tanácskozásokban, melylyeken ez idben az ország kormánya 's adórendszere keresztülment, és igen józan gyakorlati tapintatot tanúsított. A' haladás elhatározott baráta
míg ez a' reform terén
maradt, de ellensége minden forrndaltni termé'szet luozgalonniak, minek
bizonyságai azon idbl való röpiratai Hardcnbcrg kormányáról. Erélyesen lépett ellenébe a" hivatalnoki önkénynek 's nagy mértékben bírván a' király kegyével, igen sok jót cszközlött tanácsadása által. Egyéb

cseivel ékesített tegeli

falusi laka a'

—

,

—

,

,

,

,
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közigazgatási munkái közt, miket a' királynak benyújtott, feltn azon
terjedelmes pénzügyi terv, melyly a' király figyelmét anynyira megnyeró, liogy saját bizottmányt nevezett ki annak megvizsgálására , melyly
azonban egész kiterjedésében sohasem lépett életbe. Jobban kedvezett
a' szerencse egyik részletes, de igen fontos tervének, melyly ama nagy
tervben is benn foglaltatott, miszerint t. i. tartományi bankok által
ajánlotta a' pénzforgást könynyiteni, a' hitelt elömozdítni 's ezáltal
ipart, földmvelést és kereskedést emelni. E' terv a' király és ministerei eltt merésznek látszott ugyan azon idben , de a' király mégis
engedményt adott ilyly bank felállítására Pommerániában 's az engedményt a' tervez nevére adta ki melylyet azonban ez a' tartományra
ruházott át. Milyly helyes volt e' terv , bebizonyitá a' fényes siker '3
a' közelismerés, hogy a' pommerániai bank a' tartomány jóllétének gyors
kifejtésére elhatározó befolyást gyakorolt.
A' pommeráni els és második tartománygylésen részt vett, mint követ; de nagy földbirtokának
kezelése
's raegelégletlensége e' gylések csekély sikerével
arra bírták, hogy a' közügyektl egészen viszszavonuljon. Elte estéjén irodalmi munkásságra adta magát , mirl bizonyságot tesznek ismeretes
,

,

,

—

,

munkái: „Poroszország financziái

és

Preussen und Deutschland.^''
angol regényíró
a' hires

Bulwer, (Edvvard, Lytton, baronet)

,

—

h.

szül.

norfolki grófság Heydon-Hall nev falujában, harmadik 's
Bulwer tábornoknak. Atyja halála után, anyja vette át nevelését, 's minthogy az angol szépirodalomnak nagy kedvelje volt, legifjabb
fia életirányára nagy befolyást gyakorolt. Cambridgeben, hol tanuló volt,
a' szobrászatról irt költeményével jutalmat nyert; és itt egy barátja, a'
német irodalmat, 's különösen Göthe költeményeit is megismerteté vele.
Szünnapi idejében tett bel- és külföldi utazásai még inkább bviték
nézetei körét. Midn már irói nevet vivott ki, 1831-ben St. Yves által,

1803-ban

legifjabb

a'

fia

miután ez a' reformblll következtében választói jogát elveszte, Lincoln város részérl követté választatott el az alsóházba. Azonban mint
's

szónok legkevésbbé sem felelt meg a' várakozásnak, csak átalános vitákban vett részt 's mind a' mellett hogy a' Avhigministeriummal tartott,
királyné koronáztatása alkalmával báróságra emeltetek, az alsó
's a'
házban nagyobb befolyás nélkül maradt. Atalánvéve hire és dicssége
Angolhonbau nem olyly szz, mint Európa egyéb részeiben mint elegáns,
hiu férfinak öntetsz képzelsködést és elzárkozottságot lobbantanak
szemére, 's nemcsak hogy a' népre nincs például olylyan hatása, mint a'
népszer Boznak, de más részrl a' magas világot (high life) érdekl
jellemzései miatt az aristocratia is sok tekintetben neheztel reá. B. talentuma az angol politikai és társadalmi élet légkörében jókor és gyorsan
kifejldött, mirl tanúságot tesznek ,,Weeds an irild flowers"^ (1826)
czim munkája, „0' Neil Ihe rebel'',
,, Falkland"
és fleg ,,Pelhani.''
czim novellája, melyly utóbbi közfigyelmet gerjeszte 's melylyben a'
tehetségéhez mért regényirási typust eltalálá. Gyorsan követék egymást
következ regényei „The disowned^' (1829j „Devereux^'^, „Paul Clifford'
„Eugene Aram'', „The studenl^',
„The pügrims of le Rhine"-, „The last
days of Pompeji" „Rienzi the last of the fribunes" (1835), „Ernest Maltravers" és ennek folytatása „Alice or the secrets", „Leila or the siege of
,

,

;

—

,

:

,

—
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Biinscn.

-utúhh

of the Borons^' ,,Caxfons" 'yat. Tör'.s ország és
néprajzii. saját
Eiujlitiid inul Ihe rnf/lish. A' tulajdonok, mikkel ö majd minden
hazájáról
angol regényirót feliil halad, kidönösen az egyaránylag kidolgozott, ( 8zhangzóés tiszta dictio,philosophiai áthatóság, 's azon törekvés, miszerint
egy egészet 's eredményt hozzon el, 's fölvett tárgyát tökéletesen kimerítse.
Finom télfogási tehetsége 's szellemdús kifejezése minden müvében kitnik:
azoidian találékonvsáíT, változatossájí és charakteristika, az olvasót önkénteleniÜ elragadó pillanatnyi ihletettség, hatalmas szenvedélyek kifejtése, és
különösen a' felfogás 's eladás valódisága 's hsége tekintetében az angol
regény iralomegyéb coryj)hausainál tetemcsen hátrább áll. O inkább viszszaadó (reflectáló) mint teremt tehetség, inkább mvész mint költ 's hidegen, és józanon hagyja olvasóit. Hogy olylykor egésza'gyötrésig ügyesen
tud bonyolítani, azt a' többi közt ,.Eugen ^ram"ja bizonyitja ;de ennekjellemei is kissé nyavalygósak ; sokszor igen terjedelmes és a' psychologiai
kivitelben egész a' fárasztásig pontos és részletez, mint különösen, ,Ma/fravers" és „Aiice" regényeiben. A' német befolyás nyomai majd minden
müvén láthatók de különösen a' ,, Rajnai vándorok", „Maltracers" és
,, Za/fowí" czim regényein. Egyik legjelesebb müve a': „Pompeji régnapjai" olaszországi utazásának eredménye. A' szinmirást is többször megkísérté, de mint majd minden regényíró, minden siker nélkül , mirl elég
tanúságot tesznek „Lacalliere herczegné"
„Riche,. Lyoni leány"
lieu" és a' ,, Tengerész vagy az örökség" czimü roszul sikerült szinmüvei.
Neje, ki tle elvált, botrányos regényt irt, ,Cleveley, or the man of honour"
czim alatt, melyly mint regény keveset ér, és csupán a' férje elleni gylöletes személyeskedés által birta egy ideig az olvasók kíváncsiságát fölébreszteni. Öregebb testvére. Henry Litton, éjszakamer. követ 's több ideig
tagja az alsó háznak, néhány kitn politikai munkája által jeles hírt
flranada'',

téneti

müve

:

,,Z(ittoni'',

Al/tens, (ts ríse

The

last

and

fali (iH^li)

:

:

,

,

—

:

—

magának. Buhcer regényei közül egy kett már magyarra is át
nem a' legszerencsésebb választással. Legújabban egy színmve, vagy inkább bohózata ,,Pénz" czim alatt jött színpadunkra Komlósi által elmagyarositva.
V. I.
Bnben (Keresztyél Károly Jósiás) porosz títk. státustanácsos és
londoni követ Bülow b. helyébe, szül. Korbachban 1791, szegény polgári
családból, tanúit Göttingenben. Egy ideig a' göttingeni gymnásiumnál
tanított, azután Parisba ment Sacy alatt a' sanskrit nyelvet tanulni.
szerzett

van

téve, de

—

Keletindiába akart utazni angfolok társaságában 's e' czélból Rómába ment,
hol Niebuhr ismeretségébe jutván egyszerre a' diplomatái pályára sodortatott. NiebiihrnAl titoknok
Brandis távozta után követségi titoknok 's
1823-ban, midn Niebuhr Poroszországba viszszatért
csakhamar rendkívüli majd rendes követ 's mínister lett azon udvarnál melylynek politikája, bármilyly egyszernek kellene lennie, igen bonyolt, 's cselszövenyes volt. 1823-ban concordátum jött létre, melyly egyetértést 's békét
Ígért
de csakhamar ismét mutatkozni kezdtek a' hierarchiai irányok,
segltetve a' felsbb körök pietistai törekvéseitl. I\Iár 182-ben megkezddtek a' diplomatikai bonyolódások, fleg a' vegyes házasságokat illetleg, melylyek utóbb a' köUni zavarokra vezettek. Bunsen ereje szerint
tigyekezett e' zHvarokat kitisztázni 's a' szerzdési jogokat érvényesitni,.
,

,

,
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törvény.

de sikeretlenül. 1838 martiusán végre elhivatott Rómából. I8ö9-ben
porosz követ lett a' helv szövetségnél, 1841-ben pedig Londonban, hol
üiplomatiai
egy jerusalemi evang. püspökség felállitását hozta létre.
elfoglaltsága nem fogyasztá meg a' tudományok 's mvészetek iránti hajlamát. A' Rómába utazó poroszok, kiket tudományos 's mvészi buzgalom
vezetett oda, vendégszeret fogadást és segélyt találtak nála; gyámolitá
az archaeologiai intézet felállitását Rómában, 's a' berlini muzeumot becses régiségekkel g^izdagitotta. Róma topographiai leírásában, melylyet
Nfebithr, Plafner és Gerhard adtak ki, élénk részt vett, 's e' munkához
becses adalékokkal jándt. E' mellett buzgó elmozditója volt a' protestáns
egyháznak, porosz irányban. A' legújabb egyházi tái-gyalásokban -mint
iró is részt vett, 1844-ben „az angol Episcopatus'^ 1835-ben pedig ,,Die
Bunsen azon
Verfassung der Kirche in Zukunft'- iratokat adván ki.
diplomaták egyike kiket magas müveltségök emelt féiíyes polczra, 's
derék példány, melyly bizonyitja hogy conservativ országok is, mint
Poroszország, hasznosnak találják a' telivér diplomatákat polgári értelmiségekkel cserélni fel. Poroszország, Anglia, 's Francziaországgal, régebben hódol már azon igazságnak, hogy a' fontos követi helyek betöltésére
mai napon egyéb is kell mint nemességi próba 's gazdagság. Bunsen
gyakran nevezi magát tréfából ,,megszökull iskolamesternek/' Kevés élÖ
diplomata köt öszsze alai)os tudománynyal olyly mély keresztyéni érzelmet 's kedélyt, 's politikai tapintattal, anynyi humanitást, mint Bunsen.
Szerencséjét megérdemli.
h.
Böiifeto f örvény. A' codificatio feletti viták a' büntet törvény elveit
egészen új alapra állították. A' század bölcseletének humánus szelleme
és az általánosabb tért foglaló mveltség mindinkább sorompóba szállt
ügy a' büntetésnemek kegyetlensége, mint a' kutató eljárás inquisitorius
zsarnoksága ellen. A' halál- és testi büntetések eltöröltetésének sürgetése,
és egy igazságosabb szilárdabb és józanabb bnvádi eljárásnak a' tortura
helyébe tétele természetesen állitották a' jogtudomány e' legfontosabb
részét hazánkban is a' napi kérdések elterébe. A' bntet törvénynek a'
korszellemével és a' néjjck miveltségével ilylyen öszhangzásba hozatala,
egy rendszeres munkálat által megállapitott revisioját idézte el a' bnök
és bntetésnemek meghatározásának, valamint a' bntetjogi eljárás átalakításának. A' bntet reform jog és politika szempontjából vétetvén fel,
maga a' jog eszméje kikelt a' római petárdákból, és az úgynevezett Carolina Const. Crim.-lisból melylynek kutató rendszere 's poros Írásbelisége mellett az igazságszolgáltatás elertlenedett. A' jog mint az akarat
íörrew.?/e formuláztatott, 's bnvádi kereset megnyitása, csak sJ polgári
jogrend háborgatói ellen mondatott intéztethetnek. Ezáltal elvonatott a'
jog eszméje egy beláthatlan isteni leszái-maztatástól, a' kiskorúság és öntehetetlenség ezen merész hypothesisétl melyly az úgynevezett isteniteleteknek (a' torturát is lehet ide számítani) vetett véget; 's egyúttal megkülönböztetett a' moráltól is melylyel Hegel és mások philosophiája öszszekeverte. A' bntet törvény egy egészen új elméletet kapott. A' jogi
vétkezés nagysága mértékéül vétetett fel a' büntetés nagyságának. Ezáltal
a' bírónak is szabadabb és lelkiismeretesebb állás engedtetett. A' törvényeknek ezen rendszere egészen ellentétben áll azon nézettel, melylyben
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az iingolük és aníorikaink

a'

szahadsá^

törvény.
('s

ioazsájí })lzto8ságát keresik.

Nálok

alkalmaznia. 'S maga a'
derék Liriiujstoii Loiiisiaiia számára irt büntet törvényjavaslatában e'
Hzószerintiséo-ben a' büntetéfsuemek szilárdságát, világosságát, mindenütt
alkalmazhatóságát és pontosságát gondolta elérhetni minek hiányában az
új büntet törvényeJt leginkább szenvednek. A' fogházak javitásának lengületet nyert eszméje, a' büntetés czélja feletti jogtudományi és böleseleti
viták, a' régi eljárás erszakos doctrináit, a' torturának
mint a' kutatóa'

biróiiak a' büiite'tt'st

sziKszeiintisé^ébeii

kell

,

—

—

középpontjának
eltöröltetése által megingatták. Ez a' törvénypzékeknek máskinti szerkezésére vezetett. Az eljárás vádolóvá lön; nyilvánosság és szóbeliség hozatott abba, melyly politikai evidensek által a'
büntet reform majd nnndenütt az alkotmányos átalakulás zárköve ln.
A' szóbeliség, mint bizonyitási kellék, természetesen hozatott az esküdtszékek eszméjével kapcsolatba, mint a' melyly nek elméletét magában foglalja. A' bnök, a' büntetés hármas czéljából (jogi elégtétel, elrémités és
javítás) individualisáltattak, melyly jellemzés a' büntetésnemek meghatározását mintegy megkönynyitette. Egyszóval az igazságszolgáltatás a'
központosítás szellemében és formáival kezdett munkálni. A' minek néhol
elzménye, máshol következménye, a' kormányzás különböz szálainak
szétválasztása lett. E' szerint a' codexek egy rendszeresebb élet naplóivá
lnek. Ezek rövid alapeszméi a' büntet törvénykönyveknek.
A' tulajdonképi codificatio, az els franczia forradalom constituantjával
kezddik. A' franczia törvénvkönvvek után készültek Belíjium-, Hollandes rsemetorszag legnagyobb részének büntet törvénykönyvei. Austriaés Bajorország a' büntet reform tekintetében jó példával mentek ell,
amaz 1803-ban, emez 1813-ban kiadott és még ma is nagy részben érvényes
büntet törvénykönyvével. iVz utóbbi Feiierbuch munkája. Kitn e' munka
szabatos és éles nyelve, helyes felosztása, a' különböz viszonyoknak szabad áttekintése által. Elmélete azonban a' rémités theoriájára van épitve.
Ezután egymást követték a' német fejedelemségek és királyságok büntet
törvénykönyvei. Poroszország különösen több büntet törvényjavaslatot
eljárás

ki. Mindezen törvényjavaslatok közt legkitnbb a' badeni,
melyly 1839-ben terjesztetett a' kamarák elé Különösen az ezen törvényjavaslatot készít választmányi jelentések és tanácskozmányok a' legfontosabb
büntet tör^énykönyvi anyagokat képezik. A' Rajnabalparti tartományok
a' franczia code pénal-t fogadták el. Az új kor ezen törvénykönyveiben
a' politikai szükségesség elvét mindenütt az igazság és emberiség látszik
mérsékleni. Egy német állodalom sem szüntette meg ugyan a' halálbüntetést, de minden ilylyen testi büntetések tetemesen megszorittattak, vagy
fogsággal cseréltettek fel. A' múlt idk barbarisnmsát gondosan kikerültek az új kor emberei.
büntetési eszköz most a' szabadságvesztés. 'S ez
sem a' múlt század elalacsonyító formáiban. ]\Iindazonáltal a' mai büntet
törvénykönyveknek is megvannak tetemes fogyatkozásai. E' tekintetben
Miltennaier érdekes munkája az új német l)üntet törvényhozás körül,
tanúságos forrásul szolgál. Különösen érezhet ezen hiány a' bírói ítéletek
megszorítása és a' büntetési minimumoknál, melylyek keménységét a' kegyelmijog utján csak tökéletlenül lehet kiegyenlíteni. A' szabadságvesztés
fokozatai a' deportatio számzés kérdései még mindig a' jogtudomány

dolgoztatott
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bonczkése alá esnek. Különösen a' politikai vétségekre nézve az elrettenelméletének használata és az ebbl folyó keménység és általában a'
mint a rendrségi megszorítások,
politikai véleményérti büntetésnemek
gyökeres reformot igényelnek. Nevezetes és az emberiséget örvendeztet
ellépés volt az 1848-ik év februárján született franczia köztársaság akkori
ideigl. kormányának Lamartine által indítványozott 's a' franczia nép által
elfogadott határozata, melyly a' halálos büntetést megszüntetvén, a' politikai rémuralmat 's az els franczia foi*radalom véres képeinek megújulá,

tés

,

sát lehetlenné tette.

A' magyar büntettörvények hiányos voltáról általános volt a' meggyés általános ezen állapot javításának vágya. A' régi törvények
ugyanis épen nem ismerek a' büntetésfokozatokat egyes bntények számára, 's a' büntetések nagysága, a' halálbüntetés kivételével, egyedül a'
különböz birói tapintatra 's önkényre bízatott. Az orszi'g gylések tehát,
nevezetesen az 1840-iki,fgondjaik közé számlálák, hogy ezen a' bírák önkényén nyugvó ingatag jogállapot helyébe egy a' személyes szabadságot véd "s a' jog tiszta elveinek és a' kor kivánatainak megfelel bnt.

zdés

,

törvénykönyv élvezete lépjen

életbe.

Í840-ik évi 5-ik törvényczikkely által országos választmány küldetett ki melyly a' büntet törvénynyel válhatlan kapcsolatban lev büntet 's javitó rendszer iránt kimerít véleményt adjon. Oszszeült ez országos választmány 1841-ik évi nov. 28-ikán. Üléseit, a' kevesebbség külön
véleménye ellenében, zárva tartotta. Elször is a' börtönrendszer 's ahoz
alkalmazandó büntet törvénykönyv f elveinek megállapításába fogott.
A' fogházakra nézve dJ magán rewrfszer elvét fogadta el. (1. börtönreforni).
büntet eljárásról készített törAzután a' büntettek- 's büntetésekrl és
vényjavaslatot. A' jeles munkálat els része szól a' büntetlek- 's büntetésekrl 's e' részhez van csatolva a' rendri kihágásokról készített különjavallat. A' felbujtás, bnszövetség, elévülés kir. kegyelmezés htlenség
pontjaira nézve némelyly vál. tagok külön véleményt adtak. Második rész
szól a' büntet eljárásról
hol némelly tagok ismét külön tervet adtak be
azesküttszékekre, a' felségsértés hivtelenségésa'király személyének szóbeli sértése eseteire 'sa' katonai és egyházi személyek büntet bíróságára
nézve. Harmadik részben foglaltatik a' börtönrendszer. A' választmány
elébe terjesztett adatokból kiviláglott, hogy az 1831-tl 1841. végéig terjed évtizedben Magyarország öszszes büntet hatóságainak börtöneiben
elzárt foglyok száma 238,735 volt, 's azok száma, kik évenkint félévi,
vagy annál hoszszabb rabságra Ítéltettek, kik tehát a' vál. terve szerint
kerületi börtönökbe lennének elzáraudók
egyre másra 4886 fre niegy.
A' választmány, egy kerületi börtönre 500 rabot számítván körülbelül,
10 kerületi börtön felállítását tervezé. Egy egy kerületi börtön felépítésének költsége a' beadott építmesteri tervek szerint 3 400,000 p. ftra,
egyegy börtön bútorozása mintegy 15,000 ftra ment,'s 500 rab élelmezéruházatára
sére
orvosszerekre 's a' munkához szükséges szerszámok
beszerzésére mintegy 24
25,000 p. ft, végre a' tisztviselk és szolgáló
személyzet díjazására mintegy 21,000 ft. kívántatott volna évenkint,
melyly költségek egy részét az országos kincstár, más részét a' törvényhatóságok fogták volna viselni. ^V szabadclmség 's újabb tudományos fejle-
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külön vrleményeket a' frendi tagok közöl
Pejdchcrirk János, h. Wrnldtrini Bein, gr. Zichy
Ódon; a' kcivrti t;il)lii iievczetcsb tagai közöl Deáh Ferencz, Klauzál Gábor, HezerédJ Istrán, öre^ohh Páztnándy Dénes
Pulszhy Ferencz , Fatóczy László 'sa't. írták alá. A' választmány Majláth György országbíró
elnöklete alatt tblytatá munkálkodásait, 's derék jogtudósunk S3rt/a?/Lfí«ílonak, mint jegvznek, segítségével élt. Tamui közt voltak az ország
jelesb tehetsegei; az említetteken kiviil még Lonorích ./ÓT-Sí'/csanádi püspök, gr. Teleky József kovonnöv b. Mednyánszhy Alajos, gr. Dessewffy
Aurél, b. Vay Miklós gr. Apponyi Györyy , Szerencsy Islrán kir. személynök , Zárka János, Andrássy József esztergám! Zsedényi Ede szepesi
követek 'sa't. A' választmány sok tekintetben hasznát vette a' bádeni törvényjavaslatnak. E' választmány munkálatát a' bnök- 's büntetésekrl
szolo részben jelességérc és i"[azsá<íossá íjára nézve az emberiség aranyb.

elvei szerint tervezett

Eotros József,

^^r.

,

W-

,

,

,

hnllajaiiak lehet mondani. Honunk egyik legkitnbb publicistája és jogtudósa igy itél e' munkáról: ,,a' bntettek és büntetések könyve úgyszólván e^y öntés, a' javallatnak e' részét a' legkövetkezetesebb rendszeresség
jellemzi... az eljárási törvényjavaslatot, ott a' hol a' szavazatok közötti
viszony nem parancsolt transactiót elv és elv között, meleg haladási színezet jellemzi." Maga Miflermaier is kedvez ítéletet mondott e' munkálatról. Mint a' legtöbb más büntet codexek, ez is leghiányosabb a' személyes szabadság, jogtnlan letartóztatás, és a' lak sérthetlenségének
kérdéseiben hozott rendelkezéseire nézve. Olyly kérdések, melylyekért a'
íranczia júliusi kormány is a' code pénal revisióját ígérte. Hazánkban a'
büntet retunn jogi munkálataínak dicssége jókora részben Szalay Lászlót illeti, ki éles és mély publicistái fejtegetésével, a' positívum és eszme
közötti rokonság kimutatásában, menten üres phílosophémáktól 's németes szószaporítás- és ])edantisnuistól, állította fel az észjogot.
E'
javaslat az 184% országgylésre bemutattatván, részint tárgyaltatott is,
a frendi tábla azonban csak a' harmadik részt akarván elkülönözve
tárgyalni, az ország reményei ezúttal teljesítetlenül maradtak. (1. ország-

—

árja elfojt

ezt

mint anynyi egyéb nemzeti intézkedést.
A birodalmi igazságügyi ministerium által közzé tett ideiglenes törvényszéki szerkezet 's perlekedésí rend szerint különbség tétetik a' nehéz
es csekélyebb bntettek 's az egyszer kihágások közt 's ezen alapon
nataroztatik meg a bntet törvényszékek különféle nemeinek illetsége,
miszerint a' nehéz büntettek a' Lí/wí/J/pm-Zí/ektl (megyei törvényszékektl)
is,

csekélyb bntettek

a'

testületileg szerkesztett

els osztályú Bezirksqerich-

törvényszékektl) egyszer kihiígások végre a' közönséges
.,,.
jarasi törvényszékektl fognának els folyamodás útján megítéltetni. A'
mmisterium addig is, míg egy a' kor kívánata'nak teljesen megfelel büntet törvénykönyv életbe léptethetnék, a' büntetés alá es bntényeket
s kihágásokat egyáltalában
tekintettel a' tin'vényszékek által eUenök
ekkorig kiimnidatni szokott bünteíéáekre, különrendelet által egyenkint
elszámlálta (1. Kiegészít rendelet az idcigl. törvényszéki szerkezethez.
0^^'^*^

,

Buonarottí.

45

1850) 's az említett liármas categoria szerint határozta el a' büntet törvényszékek e' háromféle nemei illetségének terjedelmét.A' felehbezéseket ha járási törvényszékek végzései ellen intéztetnek, a' megyei (Landes) törvényszékekre ha pedig ez utóbbiak Ítéletei vitetnek felébb
a'
kerületi ftörvényszékekre (Districtsgerichte) utasította, honnét a' további
felebbvitel a' legfbb törvényszékhez megy. Az esküttszéki intézetet^
melylynek magas becsét a' ministerium elismeri jelen jjillanatban nem
vélte még a' felzavart országban kivihetnek. (1. Esküttsz,ékek 's egyes
törvénybozások történeteit és egyes irók és státusférfiak életirásait).
Sz.
Buoiiai'otti (Fülöp) az olasz és párisi democraták egyik, öszszeesküvésben telhetetlen 's fáradhatlan fnöke, jNIichel Angeloval, a' hiro
festvel egyazon családból, szül. Pisában 1761-ben, tanult 's jogtudor
17tS2-ig. Családa gazdag volt 's az osztrák udvar
lett ugyanott 1778
maga is Sz, István rendet kapott de csakhamar
nagy kegyében állott
eljátszotta az udvari kedvezést, mert Kousseau eszméibe szerelmesedve,
ennek szellemében több röpiratot adott ki. Olaszországból, hol 1787-ben
forradalmi elveket hirdetett
hirlapszerkeszt volt
's
a' fellázadt
Corsicába ment, de itt democratiai tanai miatt a' nemesi párttól elfogatvár,
Toscanának kiadatott 's innét büntetésül számzetett. Livornóban a'
pórnép csaknem megkövezé, mint francziabarátot 's a' keresztyén vallás
ellenségét. Most, a' corsicai democratáktól küldetve Sardiniába ment a'
népet íellázitani, melyly
örömujongással fogadta 's alkotmány tervezéssel bizta meg. Sardiniából 17y3-ban Parisba ért, 's a' nemz. convent
határozata által csakhamar franczia polgárrá lett. Mint lángoló jacobinus,
többfelé küldetett a' jacobinusok elveit hirdetni a' jacobinismus buktávíd
azonban ismételve is börtönbe került. Valahányszor kiszabadult, azonnal
újra öszszeesküdött,
szervezte az úgynevezett Pa/i/Zíeow-öszszeesküvést,
melylyet Napóleon vert széljel, 's végre egyik feje lett a' Babeuf-féle
öszszeesküvésnek. A' directorium felfedezte az öszszeesküvést 's meggátolta ennek sikerét. Részvevi
Babeuf és Darthe vérpadra kerültek,
Buonarotti élethoszszig tartó deportátióra Ítéltetett. Napóleon, ki egykor
szobatársa volt Buonarottinak 's ismerte ennek természeti hajlamát az
öszszeesküvésre 's politikai álmadozásaít a' deportatiót oda szelídítette,
hogy Franczíaország valamelylyik keleti városában kelljen tartózkodnia.
Míg e' kegyelem megérkezett a' foglyok vaskalitkákban vitettek Cherburgba, 's több helyen kövekkel haj gáltattak, másutt pompás beszédekkel
fogadtattak. Késbb Genfben volt zenetanitó
de innét is elzetett.
Belgiumba ment, 's itt adta ki 1828-ban „Conspiration de Babeuf' hires
munkáját. A' júliusi forradalom után újra viszszament Parisba a' repu,
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3rjogi egylet" romai mély
Baheuf-vö\ irt könyvét politikai katechismusúl tekintek. Az aprilperben neve a' védelmezk közt állott. A' rendrség
üldözését 1834-ben ki tudta játszani, hoszszasb ideig Rémond zenemester
neve alatt élt de rejtekében is feltalálta a' halál. Megh. igen szegény
állapotban 1837. sept. 15-íkén. Halotti beszédet Trélat a' National egyik
szerkeztje, buzgó republicánus, tartott felette. — h.
tisztelettel viseltettek iránta
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Burckhardt.

Bimlett.

Uui'ckliiiiMH (János Kár.) liircH astronóm, szül. 1773. Lipcsében, de
Piirishan élt, hol Lnlandeal szoros viszonyban volt, kinek
<')tíi

17i>7.

Mécanique

i'clcstey't

szerzett inagának

,

németre fordította.
már 1711!) ben

iio<;y

—

t'r.

Vizsgálatai áh^d

olyly

hirt

polgári jo»ot nyert, és segéd

„hiirfííií dcs lon(jtluíles'-ná\. Az 1770-ki üstökösrl irt értekezése
1800-ban akndemiai díjt nyert. l80()-ban })edig az Institut tngjává
választatott. 1812-ben holdtáblákat adott ki,inelylyek legjobbaknak tar16-ban pedig segédtáblákat astronomiai számitásokhoz.
tatnak, 1814
Megholt l<s2ö-ben.
Testvérének fia Eduárd, a' ki szül. 1800-ban
szinte Lipcsében, történeti 's egyéb pnblicistai munkáiról ismeretes, n.

lett a'

—

—

m. Deutsche Geschichte für das deutsche Volk (Lipcse, 2-ik kiad. 1840.)
„Allgeiuehte Gcsrh. der neuesten Zeit'' (3 k. Li]jcse 1840—44).
h.
Iliirdat'h (Kiiroly Frigyes) kir. porosz titkos orvosi tanácsnok, elölül
az orvosi colleginndDan, a' boncz- és élettan rendes tanára Knigsbergben sz. 177<i Lipcsében, 's ugyanott végezte az orvosi tanulmányokat. 179G orvostudorrá lett; egy ideig mint gyakorló orvos 's magánytanitó szül városában élt, folytonosan komoly tanulmányokkal 's irói
munkálatokkal foglalkozva. Késbb a' boncztan tanára lett Dorpatban,
honnan 1815. Königsbergbe hivatott; itt 1835 óta az orvosi kar öregbikc. Már Lipcsébl több tudományos utazást tett, melylyeket késbben
is folytatott, nevezetesen a' német orvosok 's természetvizsgálók nagy
gyidésére. B. mint iró, az orvosi tudomány többféle ágában mködött.
Korábbi éveibl encyclopaediai és methodologiai élettani, ép- és kórtani munkákat a' gyógyszertan rendszerét, 's a' gyógytudományok irodalmi történetét birja tle az orvosi világ. Minden munkájából sajátlagos
philosophiai szellem tnik ki
melyly eleinte a' természetphilosophok
iskolájához csatlakozott ugyan, késbb azonban tulajdon, concret elveken alapuló ösvényt tört magának. Ezen tekintetben ,, Vont Baue und
Lehen des Gehirns und des Rückenniarks" (2 köt. Lipcse. 1819 22, 4)
czimü nagy munkája méltán classicusnak mondható. A' legremekebb
pedig, mi tollából folyt: ,,Die Pliysiologie als Erfahrungswissenschaft''
40.) melylyhez pótlék gyanánt adta: ,,Blicke ins
(6 köt. Lipcse. 1826
Lehen
Comparathie Phi/swlogie" munkáit. E' müve által halhatlan
emléket emelt magának. (1 és 2 köt. Lipcse 1842.) Említést érdemel még
munkái között. .,De foetu liumano" (Lipcse 1828. Fol.); fleg pedig „Der
Mensch nach rerschiedenen Seiten seiner Natúr'' (5 oszt. Stuttgart 1836
37,) népszer, 's a' müveit közönség számára irt jeles munkája, melly
új bizonyságot tett élénk szellemérl 's eladási tehetségérl. Általában
Burdark a' felfográs és öszszeállitás viláo-ossáíjára, 's az eladás simaságára 's kerekségére nézve egyedül 's mindenek felett áll a' német irói
Fia,
világban; munkái egyszersmind a' német prózának is remekei.
Ernest ki 1801-ben született és szinte knigsbergi professor, már is
jeles orvostud. munkákat irt.
B.
BiirdeU (S;r Francis) az angol parlament tagja, sz. régi baronet-családból, 1770. Els képzdését a' westmünsteri 's oxfordi iskolákban nyerte,
azután utazást tett Európában melyly a' franczia forradalom kezdetével
esett öszsze
viszszatérvén útjából
Coutts dúsgazdag bankár leányát
yette nül, 's ez által saját gazdagságát még inkább növelvén, képessé Ion
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politikai pályája els szakában nép
melyly
1796-ban Boroughbridge városka részérl parlamenti
taggá választatott, 's az ellenzékhez állott, mint az akkor úgy nevezett új
whigek, vagy radicálok buzgó párthíve. Dicsvágya ezen párt élén reméllé
elérni kitzött czélját. Az alsó házból valódi népképviseletet alakitni politikai élete f feladatának nyllvánitá, 's már 1799-ban alkalma volt a' nép
kegyét megnyerni midn a' Habeascorpus-acta felfüggesztésével börtönfl2ön

szerepet játszani

emberévé

,

tette.

,

be vetett politikai foglyokon elkövetett méltatlanságok ellen nyilvánosan
kikelt. Gazdagsága 's az angolhoni választásoknál a' reformbill eltt még
nagyobb mértékben zetni szokott mesterfogások által sikerült neki 1802ben Mlddlesex grófság részérl választatni meg, 's a' mlnisterek által
pártolt vetélytársai fölött gyzedelmeskedni, mi neki, hir szerint, több

mint 40,000 font sterlingbe került; mert p. o. a' választási napokon minden bérkocsit lefoglalt Londonban hogy az ellenfél választói a' választás helyére ne jöhessenek. A' parlamenti vitáknál az ellenzék akkori kitszónokaival nem versenyezhetett ugyan de az erteljes fellépésben
volt az els. Piti halála után, azon
Addington gyönge rainlsteriuma ellen
,

n

rövid id
vazott, 's

,

midn Fox állott a' kormány
midn 1807. Westminster részérl

a' ministerekkel szaismét roppant költséggel, 's
hallatlan vesztegetéssel, megválasztatott, bátorsága 's dicsvágya mind
inkább növekedett. Atalános szavazati jog 's évenkénti parlament valának akkor jelszavai. Midn 1810-ben egy Író bizonyos czikk miatt, melylyet az alsó ház a' maga jogalt sértnek nyilvánított, börtönnel büntettetek, B. megragadá ez alkalmat magát a' nép kegyében még inkább megersitni, 's választóihoz levelet intézett, melylyért a' ministeri párt
mint a' ház méltósága 's jogai megsértjét, bevádolá. Az ellenzék
is
minden erlködései daczára is, az elfogatási parancs ellene kiadatott 's
noha a' védelmére történt népfölkeléstöl gyámolitva, három nap állt ellen
a' kormányparancs végrehajtásának, végre, miután a' törvényszéki tiszterszakkal a' Towei'be vitetett hol két
viselk házába nyomultak
maradt eddigi eljárásához, 's a' hol
hónapig ült fogva. Ezután is
kikelt a' mlnisterek viszszaélései ellen. Napóleonnak
csak lehetett
Elbáboll viszszatérte után Francziaországgal a békét sürgette, 's a' ministereket a' szerzdések megsértésérl vádolá
miáltal ezek a' császár
bukását eszközölték, 's a' Bourbonokat, kiknek neve egyértelm a' hitszegéssel, ismét a' franczia trónra ültetek.
1818. a' megromlott választási
törvények javítását ismét indítványba hozá az alsó házban 's az általa
már elbb sürgetett radical-reform elveit erélyesen vltatá. Azon i-endeletek ellen is hevesen, bár siker nélkül, kikelt, melylyek által lord Castlereagh , öszszeesküvésektl feltében, 1819. a' sajtószabadságot korlátozá.
Némelyly kérdéseknél azonban már viszszavonúlt a' néppárt legtzesb
szónokai sorából, részint mivel korosodván, a' korral együtt közönyössége
is növekedett, 's dicsvágyának fiatal tzét eloltá; különösen pedig, mivel
a' blrtokaristoeratia érdeke nem volt idegen
eltte mit a' gabnabeviteli
törvényeket illet vitáknál eléggé tanúsított. Egyébblránt választói bizalmát még folyton megtartá, és sohasem mulasztá el a' wighpárt vezéreszméi mellett harczolni. Midn Canning túlnyomó befolyást nyert, Burdett
Í8 közeledett a' mlnisteriumhoz.
Különösen az irlandi katholikusok jogai

alatt,

élén
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Burdett,

luollctt ist'clszc'ílult,

'ff

1827. ezolc sorsának könyiiycUhltcséta' |)arlamcntl>cn

ekkor
ezen

isnu't in(litvilnyl)a ho/,ú,iui a7.oiil)iin,j(')llehetC)iiniiiiigtól pártoltatott,

ine<;biikott. B.

azonban ez

által

nem

luigyá

magát

elijesztetni; 1828.

ismét sznyegre liozá mire az alsóház kimondá az írlandi
katliolikusoknak az eddig tölök megtagadott politikai jogokbani részeltetésüknek sziikség('t. Még 18,)2-bon a' 6r/r?/í('le reíbrnd)ill mellett liarczolt,
lieves beszédeket intézett a' néphez
st a' fegyveres fölkelés is szabaiiulitviinyát

,

,

dos eszköznek látszott eltte, hogy kedvenez eszméit életbe léptesse.
Alig lépett azonban az általa is sürgetett reform életbe, 's e' reform emberei a' kormányra, Burdett, kinek hiúsága sértve volt, tökéletes tétlenségbe
sülyedt, ritkán lehete látni a' parlamentben, st egészen a' toryk ka-jai
közé veté magát és azon kifakadások
melylyekkel nyilt levelekben
O'ConncUt idi-iil idre megtámadta
kinek növeke(h) befolyása irigyS('gét látszék fölingerleni,
meztelenségében mutaták a' renegátot.
Midn e' változása végre küldi 's a' westminsteriradicálok fnökei eltt is
nyilvánvalóvá lett többen ezek közöl felszóliták t, hogy vagy képviselje
ügyöket a' parlamentben, vagy adjon nekik alkalmat mást választani,
kinek elég akarata és ereje van kivánata'ikat teljesitni.
Ekkor a' régi
szabadsághs eldobá az álarczot 's egy gúnyteljes iratban, melylyet az
általa elbb anynyira tisztelt nép vezérekhez intézett, készségét nyilvánitá, magát új választás alá bocsátani,
hogy eldöntessék, valljon
meg vannak-e vele elégedve a' Westminster! választók vagy sem. Nyilvá
nitá, hogy mind azon reform
melyly után törekedett, már életbe van
léptetve 's ö nem akar olyly ministeriuinot jiái'tolni, melyly magát 0' Connell, az irhoni kath. papság, 's a' többi fanaticus ujitók rabjává tette. O
maga a' népes alkotmány változatlan barátja, de tory. A' toryk erre nagy
örömmel sereglének öszsze körüle, 's minthogy éppen akkor a' radicalok
között személyes szakadás történt, 1837-ben Westminster által ismét meg
választatott a' parlamentbe. Midn azonban Victoria királyné trónra lépte
után új átalános választás történt, B. elhagyá Westminstert azon ürügy
alatt, hogy köszvénye nem engedi az ülésekben részt venni, de valóban
azért, mert nem hitte megválasztatását, 's eltávozott a' parlamentbl, hol
30 évig, mint a' nép embere, vivott ennek jogai mellett. Azonban hiúsága újra felébredt, 's Wiltshire éjszaki része bérlitl
mint conservativ újra megválasztatott. Ez id óta köszvénye eltnni látszott, a'
toryk ünnepi lakomáin mindenütt megjelent, 's ifjúi tzzel szólott a' régi,
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,

,

nek fentartása mellett, és dühöngött O'Connell, az irhoni papság 's átalában a' whigek ellen. Anynyira megfrisült hogy midn választatása alkalmával melylyre ismét, mint egykor Londonban a' bérkocsikat, Wiltshire
megye minden lovát kibérlé,
az emelvény vele leszakadt, rögtön felkelt
a' romok közöl, 's folytatá tory szellem kllakadásait. A' parlamentben is
sokkal munkásabb részt vett, mint westminsteri követ korában. 0' Conwe// mcnyköveitl 's a' nép haragjától kisérve szállt sírjába 1844-ben.
Roppant vagyont hagyott hátra; leánya Angéla Burdett All)aiis herczegnot is örökölvén, leggazdagabb örökös volt Euró})ában, kinek értéke túlment 12 millió talléron.
Burdett ii nélkül, hogy magát alapos tanul,
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—

mányok

,

volna, természeti hajlamánál
fogva, hoszszú parlamenti élete alatt sok fjgyességet szerzett magának, és
által valódi

státusférfivá képezte

Buren.
szónoklatai élénk egyszerség,

—

kat.

Burgonyabetegség.
's

természetesség
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tüntetek ki mago-

által

B.

Buren.

1.

Van-Buren

Burgonyabelegség. A' burgonyának

mint milliók egyedüli tápszerének, általános használása 's rendkívüli elterjedése mellett, iszonyatos
szerencsétlenség, ha valamelyly évben épen semmi burgonya sem terem.
Közszerencsére azonban 1845-dikig az ilyly rósz aratás igen ritkán fordult
el nagyban. De az emiitett évben egész Európában feltnt ezen termesztraény betegsége, melyly ragályként lépvén föl, iszonyú pusztításokat
tett tetemes veszteséget okozott drágaságot nyomort 's éhhalált idézett
el. E' betegség, melyly még most sem tnt el egészen, jóllehet már
szembetnöleg szelídebben 's ritkábban mutatkozik nagy mozgalmat
és természettudományi 's
mint történeti tény
's
szült Európában
gazdászati nevezetesség megérdemli figyelmünket. A' burgonyabetegséget
1845-ben vették legelször észre Európában. Els kitörése augusztushó
végével mutatkozott. Ez idtájban sok gazda sajátlagos büdös szagot vett
a' burgonya-növény különös szinünek látszott
észre burgonyaföldein
hogy a' gümk nagyobb része eddig nem
's utánásások megmutatták
ismert rothadástól lépetett meg. Villámsebességgel röpült a' hir Európának
egy végérl másikra, a' kiütött burgonyaragály fell. És a' földrész minden
zugában megjelent ezen iszonyatos csapás. A' nyomor magasabb fokra
hágott, 's ezerén igyekeztek a' betegség bens lényegét megvizsgálni, 's
ellenszereket födözni fel meo-szüntetésére. Az utóbbi törekvés eddigelé
nem sikerült az els pedig csak anynyiban hogy ezen betegség hatását
annak okairól azonban mindeddig
a' legutolsóbb részletekig megvizsgálta
homályban van 's csak hypothesisekkel támogatja nézeteit. Ha egy
burgonyaföldet
melyly a' betegségtl már meglepetett, szorgalmasan
megvizsgálunk, azonnal észreveendiük, hogy a' burgonya-növény külseje
igen határozólag elárulja a' gümk megromlását. A' növény ugyanis
elször világosabb szint ölt magára 's lassankint barnás vagy feketés
különféle alakzatú penészfoltokat kap melylyek nedvesebb helyeken
képletekkel fedetvék száraz és magasan fekv helyeken ellenben semmi
penész- vagy gomba- képzdést nem mutatnak, hanem egyszeren elszáradnak, 's lassankint az egész növényt, 's a' szomszédot is megtámadják.
hogy mig a' bokrok nagyobb
Ezután azt venni észre a' szántóföldön
része erteljesen 's szép zöld színben áll, egyes foltokon sárgás beteges
szinü lesz
késbb pedig nagyobb egészen kiholt helyeket láthatni,
olylyan idben midn a' növény elszáradásának még nincs ideje 's az
nem természetszer. Azt is venni észre egyszersmind hogy a' burgonyaszárak elkezdenek foltokat kapni
némelyly helyeken a' gyümölcs is
meglágyul mintha rothadásnak indulna. Ha ilyly beteges tövet kiásnak,
egésséges gümk is fognak találtatni rajta, de mindenesetre több beteg, 's
közelében
különös az hogy ezen utolsók rendesen a' felületen 's a'
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gümket jobban megvizsgálván ugy látszik hogy olyly
növények gümi, melylyeknek szára csak megsárgult, majd nem tökéletaláltatnak.

A'

,

,

a' betegség legkisebb nyomát sem mutatják,
átmetszetvén csak imitt amott mutatnak apró gyakran mustármagvagy borsószem nagyságú rút szinü foltokat. Nem sokára azonban ezen
4
l/j *. hm.
Tár. II. köt.

tesen egésségesek, kívülrl
's

,

,
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(TÜmk

klvülrcil barniís, K'töik'ö utiíii t'ckotós

iá

láthatni

nap

kovrs

niolylvok

kapnak,

kei'esiztniot.s/.ctlicn

a'

piszkosl)arna szint vonni

föl.

öszszozfíugoroiló foltokat

's akkor
gyümölcs hotcgcd részeit vöröses- vagy

a'

Már

güni

a'

beteges helyeket sötétbarna szinükrl,

's

meg

lityján

,

lehet ismerni

a'

hogy többnyire igen apró
betegség már nagyobb fokra

arról,

ha a'
vannak befödve
megtámadott helyeken ezen pontok hiányzanak,
nem minden darabon nuitatkoznak olyly világosan. Kzen pontok a'

fekete pontokkal

hágott
's

,

mindinkiil)!) clterjeclvék

akitt

mig az

,

,

épi)en

csilla<T;dakn stjthalmazok rothad;isából

erednek

,

's

ezen rothadó pontokból

mind azon szömölcsalakn gombakinövések melylyeket sokan
Ila már az enynyire megtámadott
a' betegség lényegének tekintettek.
gümöket átmetszük, húsok még mindig egcsséges színnek látszik de
néhány perez miilva a' gümö beteges részeit vörös szín futja el, 's ezen
idponttól kezdve ha ilyly burgonyák még a' földben maradnak vagy
pedig pinczékbe 's vermekbe takaritatnak a' betegség rendkívüli sebesaz
's a' megtámadott günik néhány hét nudva
séggel halad elre

mennek

ki

,
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áUomány
nedves

,

,

sötétbarna

keresztmetszetén

hol

a'

burgonya

tartatík

,

a'

szint

gümk

mutatnak.

Ila

beteges gyurmája

,

a'

hely

genyhez

hasonló, szürke, kcnesös szétfolyó anyagba megy át, raelyly kíállliatlan
szagot ereszt míg a' beteges ugyan de még anynyira szét nem folyó
melylyen a'
csak átható penészszaguak. Ha pedig azon hely
burgonya tartatík, száraz és szells 's a' takarmány nincs felhalmozva,
hanem jól kiterítve, a' betegség nem halad olyly sebesen elre, 's nem
megy át hideg rothadásba, hanem a' beteges helyek szürkebarna, durva
száraz rothadást képeznek
anyaggá száradnak öszsze
's
így ezen
anyagból még több mint 50 '/^ keményítt lehet mosás által kihúzni.
Többen a' természetbúvárok közöl nagyító üvegen vizsgálták meg a'
beteges burgonya gyurmáját, 's ugy találták, hogy a' beteges helyeken
igen finom szemcsés anyag van a' sejtoldalakon 's sejtnedvben leülepedve.
Ezen anyag szemcséi véghetetlen finomak ugy hogy 8000-szerí díametralís
nagyítás után is alig bírnak a' mícrometer egy szálának vastagságával
ebbl aztán azt állították, hogy bizonyos epizooticus kútfeje volna a'
nyavalyának. Minthogy azonban a' tapasztalati észrevételek azt mutatták,
,

,

,

gümk

,

,

,
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,

;

hogy

a'

keményít menynyisége a' betegségtl megtámadott gümkben
nem fogyott, mindent öszszevéve több mint való-

aránylagosan anynyira

szín, hogy

a'

burgonya betegség fészke,

a'

faképzö nedvek elváltozá-

sában van.

Lássuk már most ezen betegség föllépését mezgazdasági tekintetben.
A' földnek befolyása nem látszott anynyira fontosnak a' betegség fokára
nézve
minden földnemben nuitatkozott ugyan
hanem azt lehetett
észrevenni hogy a' száraz földben termett burgonyák mégis kevésbbé
támadtattak meg. A' trágyázásnak már lényegesb befolyása volt ; friss
trágyázás a' bajt inkább elsegité
mig a' trágyázatlan
vagy ugar
földbe vetett burgonya nagyobb részint ment maradt tle. A' vetés illjének
anynyiban volt befolyása, a' menynyiben a'leghamanibb ültetett burgonya
legkevesebb nyomait mutatá a' betegségnek. A' nuuikálat son)mí különbséget nem tett
szorgalmatos kapálás és feltöltés épen olyly keveset
használt, mint ezen mveletek egészeni chnulasztása. Különböz tájakon
;

,

,
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;
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földnek nehéz vas boronávalifelszaggatápa is megkísértetett, *s mondják,
sikerrel. A' burgonyának magbóli termesztése, melyly sokaktól,
kik a' baj fészkét a' burgonya elfajulásában keresték
mint ellenszer
sikeretlen maradt
a' magból növelt burgonya szinte megbeajánltatott
tegedett
mint a' többi azért is a' járvány nem fajbeli romlottság. A'
különböz fajú burgonyára nézve sem volt sok kivétel a' korábbiak,
azonban, a' júliusban érk, mentek maradtak a' be egségtl. Az Amerikából
behozott új burgonyafajak ugyanazon mértékben szenvedtek a' betegségben mint a' régebben müveitek. Azon rendeletek melylyek a' baj
elhárítására tétettek, igen különbözk voltak. A' szárak levágása süker
szinte nem biztosított a'
a' gümk korábbi kiszedése
nélkül maradt
a' beteg
elkülönzése a' késbbi
ragály ellen. Mosás szárítás
rothadást elháriták ugyan némelylykor, de ez sem volt minden esetben
elegend. A' rothadás elfojtására, következ vegytani szerekkel ajánlották
chlórmész szóda kénecssav konyhasó faszén,
a' burgonyát behinteni
hamu, füst 'sat. De ezen anyagok hatása is olyly kétes volt, hogy ott, a'
hol használni látszattak is fellehet tenni hogy a' rothadás a' nélkül sem
ment volna már tovább. Minthogy a' rothadás a' forrásnak egy neme ez
utóbbi pedig meleget fejt ki azért is az elsre könynyen rá ismerhetni
hévmér segélyével magasabb hfok mint -+- 4*^ R. a' forrás kezdetét
mutatja. E' végre igen ajánlható a' Berend ábal feltalált burgonyaa^

hogy jó
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B.

Burgos (Don Francisco Xavier
közöl, kik

a'

legújabb

de) egyik azon spanyol státusférfiak
rósz hírbejöttek, született Motril-

idben méltán

ban Almeria tartományban 1780. Egyetemi tanulmányait Granadában
kezdé, 's még ott volt, midn Napóleon császár József testvérét Spanyolhon királyává tette. B. hódolt a' honára tukmált fejedelemnek, 's ministereitl granadaí alkormányzóvá neveztetett ki. Mint ilylyen, a' leggyülölhonosai nemzetisége ellen intézett rendszabályai által igyekezett
kegyében fentartani számos gúnyiratai melylyeket
a' függetlenségüket véd spanyolok ellen intézett ennek világos tanubizonságai. Ezek között az „El Presidente de la Regencia" czímü gúnyköltemény alacsony hizelgéseket a' francziák irányában a' spanyol nemzeti
jellemnek pedig legszemtelenebb legyalázását foglalja magában. Azért
midn a' háború a' francziák elzésével bevégzdött, az uj hatalomnál
barátságos fölvételre nem számolhatván. Frankhonba költözött. A' cortesek megnyiták 1820-ban a' kívándorlott Afrancesadok eltt a' hon
kapuit 's B. most viszszasietett Madridba, szerencséjét megkisérteni.
Mint szép tehetség férfi, tollhoz fogott, 's írói munkásságát „La tniscelanea" és „El imparcial'^ hírlapokban fejté ki
melylyek mérsékeltebb
elveket állítottak fel, 's azért, mint az alkotmány vészes ellenségei megtámadtattak. Ez id tájban kiadá Horacznak spanyol fordítását is, melylyet Don Carlos ínfansnak ajánlott. Elre látván az alkotmányos rendszer bukását, annak ellenségeivel mindig titkos öszszeköttetésben állott,
's nevezetesen az akkor üldözött Arjonának fontos
szolgálatokat tett.
Midn a' király ismét korlátlan hatalomhoz jutott, 's Arjona kedvenczét
a' rendrség fnökévé nevezé ki, ez megemlékezett B. barátjáról, a'
királynak bemutatta t, 's pénzszerzést illet terveit tétette elébe. A'
tebb,
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magát

az idegenek
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jt')vú lüigyá ezeket, 's li.-t u' Gticbhard féle külcsönügyben Parisba
küklé. Ottani alkudozái^ai tettek-e valami hasznot a' spanyol státuspénztárnak, kétséi>-es dolog, ele az bizonyos, liogy 13. -re nézve gazdagság- kútforrása vá lettek. Nem sokára l'árisból viszszatérte után Toledo tarto-

király

mányban /'J/íWí^/<///(> nagy

birtokot megvevé,'s ott pompás palotát éjiittetett.

Fertl illand halála után Zea Beniuidez ministerelnök figyelmét voná
ma'>ára. Ezen statusférfi liivatva érzé magát a' közelg forradalom kitö\

II.

rését az

ugy nevezett

Mig egy

,,

felvilágosodott despotismus" rendszere által

meg-

spanyol nemzetnek sok anyagi javítást
nyújtott, a' másikkal minden politikai szabadságot 's képviseleti jogot
einvomni igyekezett. Ennek kivitelére B. látszott eltte legalkalmatooct. 21-én 1833. belügynnisterré nevezte ki. Mint
sabbnak, azért
akadályozni.

kezével

a'

t

munkásságot fejtett ki, 's a' franczia kormánynál gyjügyesen felhasználta. Spanyolhon most is fenálló territoriáelosztását kieszközlé, a' földmvelést íolszabaditá bilincseibl, 's igen

ilylyen, rendkívüli
tött ismereteit
lis

sok czélszerü intézkedést hozott létre

a'

polgári tisztviselk között.

Midn

Zea Bermude-' a' fenyeget vész ell viszszavonult, 's Martinez de la
Hósának helyt engedett, B. nem csak megtartá ministeriumát, hanem az
Estatiifo Beal szerkeztésében is tettleges részt vett, melyly által gondola
az uj ministerelnök, a' spanyol monarchiát a' halálos kórtól megszabadíthatni, így jelent meg B. neve a' spanyol népképviselket egybehívó
rendelet alá jegyezve, melyly már ezen körülmény által egész hatását
elveszte, 's a' tömeg elámitására számított szemfényvesztésnek tartatott,
mivel a' belügyminister eddigi politikai pályája nem nyújtott elég biztosítást a' nemzet elébe terjesztett programm becsületességérl. A' politikai
lapok kifakadásai megsértek személyes hiúságát 's a" Don Fermin Caballero által szerkesztett ,,Z?o/c//« del comercio^' czim hírlap elleni erszakoskodásra adtak alkalmat. Ez által azonban a' nyilvános elkeseredés anya'
nyira növekedett ellene, hogy Martinez de la Rosa kénytelen volt
ministeriumból elbocsátani. A' procerek kamarájábai beléptének kellett
ezen baleset miatt vigasztalni, de ez is bajainak uj forrása Ion. Midn
már a'
a' procerek a' külföldi adósság elismerése fölött tanácskozva
procuradoroktól félrevetett Guebbardféle kölcsönre jutottak, természeB. ezen káros
tesen megemlékeztek arról is , melyly nagy részt
pénzügyi eljárásban. 1834. oct. 18-án, midn a' tárgyalásnak a' procereknél
meg kellett vala kezdetnie, Alava tábornok B. jelenlétéül megütközését
nyilvánitá, kit legalább a' gyöngéd érzelem viszszatarthatott vala, e' vitatkozásokra meg nem jelenni. Alava indítványát, hogy t. i. szólítaná föl a'
kamara B.t eltávozásra, Casfanos hg. is pártolá, 's Ainariltas marquis és
elnök fölszólitá addigi eltávozásra, mig a' kamra ezen ügy fölött szavaz B.
ez ellen óvást tett. ,, Tegyen ön óvást, a' menynyit akar, viszonzá az elnök
,,csak távozzon'' ,,En eltávozom" kiált a' B. ,,de még is óvást teszek".
Oct. 19-én B. beadá óvását, melyly 25-én fölolvastatván, véleményezés
végett bizottmánynak adatott. Jan. 2-án 183(). a' kamra kijelenté, hogy
azon ok, melyly B. procert a' kamarából egy idre kizárá, most már
megsznt. B. azonban, ki mingyárt ezen esemény után Frankhonba költözött , nem látá jímak hazájába viszszatérni. l^^lszántság, hidegvérüség,
rendkívüli munkásság f tulajilonai. IV melK'tt igi'ii kitn ismeretekkel

t

t

,
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Bustamente.

Honának javára azonban egyet sem

közöl.

—

fordított
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ezen szép

tulajdonok

B.

Burnouf (Jen)

sanscrit nyelv professora a' College de Francénál, a'
akadémiájának tagja, 's ásiai társaság titoknoka Parisban, szül.
ugyanott 1801-ben. Alapos, részint fényes fáradozásai az indus és medopersa nyelvtan 's Irodalom körül egyiké teszik e' mez legliiresb nevei
közöl. Már 1826-ból való az ,,Essai siir le Pali ou la langue sacrée du
Ganges"éhez irt nyelvtani magyarázat. A' sanscrit és indus
's az
felírások

,

nyelvészet 's irodalombeli jártasságát bizonyítják a' Journal Asiatique, és
ind költemények fordításai 's a'
J. des Sapantshun közlött értekezései
Geringer és Chabrelie által 25 füzetben kiadott Inde francaisehoz (ind
pagodák rajzaihoz) adott magyarázó szöveg
istenségek, templomok
1835-ben.
Még fontosabbak érdemei a' sokáig elhanyaglott Zend 's
az e' nyelvben irt ó persa szent irodalom maradványai körül. Kiadta
nevezetesen Zoroaster egyik könyvét CVendidad-sadé ; Paris, 1830 36)
's Yacna nev vallásos könyv tudós commentárját, melyly fleg bizonyltja
a' zend nyelv alapos ismeretét. Késbben a' buddhisták sanscrit nyelven
irt szent könyveinek fordításával 's persa ékiratok fejtegetésével foglal,

,

,

—

,

—

kodott.

—

h.

Bustamente tábornok, a' mexicoi respublikának több ízben elnöke,
és Santa Annának vetélytársa, derék kivételt képez azon zsarnokok
közt kik az ingatag 's önkeblükben dúló délamerikai szabad státusokban többnyire igen gonoszul sáfárkodnak. E' szerencsétlen szabad
státusok története, ellentétben a' boldog és virágzó éjszakamerlkai szabad státusokkal, nem egyéb, mint folytonos forradalmak lánczolata, mellyek
nem a' dolgok elutasithatlan szükségébl fejlenek ki, hanem egyes dicsvágyó pártfönökök által zaklattatnak fel, kik csak személyes hasznukat
,

,

tekintik

's

erkölcsi tekintetek által czélaik kivitelében

nem

gátoltatnak.

Bustamente sok politikai becsületességgel bír 's több valódi hazaszeretettel
mint öszszes vetélytársai. Született 1780. körül, 's midn 1810.
septemberén Hidalgó és Allende Mexicót a' spauyoloktóli függetlenségre
elször felszólították,
jónevü gyakorló orvos volt Guadalajarában.
Azonban e' helyzetét kénytelen volt elhagyni, 's a' spanyolok által hajtva, felkelt honfitársai ellen fegyvert fogni. Itt Calleja tábornok alatt
vitézül viselte magát, 's a' calderoni hid melletti csatában közfigyelmet vont magára. Késbben alkalmat lelvén átmenni felkel honfitársaihoz, tábornok lett, 's híve volt Itnrbidének
ellentétben Santa
Annával, ki az ellen legelször lázadt fel bár általa kegyekkel halmoztatott. Az új respublika els praesidense Victoria alatt élénk részt
vett a' státusügyekben, 's 1829-ben, midn az új praesidens Pedraz-za,
Guerrero tábornok által elzetett 's ez magát elnökké tette Bustamente
felhivatott katonái által hogy az utóbbit buktassa meg. Gyorsan ment
tehát Jalapából Mexicóba 's néhány nap múlva Guerrero helyén ült.
,

,

,

,

,

,

Kormánya

f

ideje alatt

inkább

feladásának tartá Mexicó Iparát emelni

,

vagy

megteremteni
mert akkorig alig létezett. Jobb keze volt ez
ügyben Alaman Lukács, nagyesz 's ravaszjellem ministere. Gátolta
azonban a' békés kifejlést a' politikai belháborúnak folytonos tartása
Mexicó déli részében
mígnem egy genuai születés áruló Picaluga,
,

,

,

Hiitmlln.

54

Cabale.

az enilitett ministcr által iiu'<;\ cszte^etvc, Guerrerót kezébe adta, ki
rövid j)er után l(Sol. t'ebriiárjáu lei'ejeztctett. Ekközben Santa Anna,
használta a' nép elégületlen hangulaliustamenle személyes ellensé<^e
nielyly az i4/íiw<(í/í niinistcriumot önkényes eljárása miatt gyülölé,
tát
(!lto;.';lalta
Vera Crúzt, 's kö\ etelésekkel állt el. linslanwntc sereg-ct
küldött ellene, de legyzetett. A' praesidenssé lett Santa Anna szám,

,

melyly iiltal Bustamente
a' congressusban
Texas függetlenségi nyiszámkivetve lön, 's Európába menekült.
latkozata után azonban viszszatért hazájába, és szolgálatát ajánlá a'
mint óhajtott mert 1837-ben
fellázadt tartomány ellen. Többet nyert
praesidenssé választatott. Ihatván azonban szándékai sikeretlenségét, 's
megismervén a' mexieói népet egész romlottságában, letette hivatalát
Santa Anna cselszövényei eltt ki követje lett. (1.
's viszszalépett
h.
Mexieó.)
ISiitiiiiiii (üemeterPetrowitz) kitn hadi történetirója Oroszországnak,
szül. 1790-ben Pétervárott, 1808-ban huszár tiszt lett, részt vett a'
százatl háborúiban 1819-ben már ezredessé, majd tábornokká 's Miklós
's
czár alatt senátorrá neveztetett. Munkáit elbb franezia nvelven irá
csak ujabban kezde oroszul irni. Munkái az 1798-iki olaszországi háború
(Pétervár, 1810); az 1813-iki németországi háború (Paris 1815.); a'
spanyol háború (Pétervár, 1817.) az oroszok 18-ik századbeli hadviseaz oroszországi
lései (4 k. Pétervár, 1820. íoldabroszok- 's tervekkel)
h.
szomorú idk története a' 17-ik század elején (2 k. Pétervár, 1839).
Bystriii (János Miklós) svéd szobrász a' stockholmi müv. akadémiában
Philippstadtban
több évig tartózkodott
szül. 1783-ban
protéssor
Rómában. A' jelenkor egyik legtermékenyebb szobrásza kinek müveiben
üzési törvényt vitt keresztül

,

—

is

,

,

,

—

,

,

:

,

;

;

—

,

,

,

,

nincs ugyan magas genialitás, sem eszmemélység 's íerfias er nagyobb
XII. és
íoka, de van igen sok életí'riseség
kellem, és bájoló bujaság.
XIII. Károly , úgy Gusztáv Adolf colossális szobrai legnagyobb müvei ;
h.
bájos mythologiai alakoknak pedig roppant számát teremte.

—

,

—

C.
a' legrégibb idktl fogva volt egy
tanács, melylyre a' törvény sok nevezetes tisztet és kötelességet
bizott. Századokon keresztül a' legfontosabb és legkényesebb ügyek fölött
határozott e' testület. Lassanként azonban változott jelleme. Igen nagy
lett gyors eljárásra 's titoktartásra. A' titkos tanácsosi rang személyes
kitüntetés, ezim gyanánt olyly férfiaknak is adatott, kikre semmit sem
biztak, kiknek véleményét soha sem kérdezték. A' király kisebb körre

Cabale. Az angol királyok mellett

titkos

a' státustérfiak számát, kiknek tanácsát a' legfontosabb dolgokban
megkérdezé. Bacon, szokott helyes Ítéletével 's éles eszével rég kinuitatta
ez eljárás jó és rósz oldalait; mindazáltal csak a' restauratio után kezdé
magára vouni a' bens, titkos tanács a' köz figyelmet. A' régi iskola i)oli-

szoritá

Cabale.
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tikusai már régebben is alkotmányellenes, 's veszélyes intézetnek kezdek
tekinteni a' cabinetet. Mindazáltal befolyása folyvást növekedett. Végre

magához ragadta

a'

legfbb végrehajtó hatalmat

,

II.

's

Károly

alatt

már

szinte lényeges alkatrésze lett az angol státusszerkezetnek. De a' törvényekben maiglan ismeretlen. Azon nagyok és gentlemenck nevei, kik e'

sem jelöltettek meg a' közönség eltt.
Üléseirl, határozatiról soha jegyzkönyv nem vitetett, 's létezését soha
II Károly alatt, 1671-ben,
egyetlen parlamenti irat élnem ismeré.
olyly öt nevet hozott öszsze a' véletlen egycabinetbe, melyly nevek kezd
betibl e' szó áll el Cabal. E' férfiak CUfford, Arliugton, Buckingham, Asley és Lauderdale voltak. (Lásd Macaulaytól: ,, Anglia története
II Jakab uralkodása óta." 1849. E' jeles mü bevezetésébl vettük a' cabal
tagjainak jellemzését.)
CUfford Tamás kincstári biztos, 's kitn alsóházi tag volt. Legjelesebb a' cabale tagjai között. Tüzes, hatalomvágyó
véralkata mellett, ers, bár szánandóan téved érzése kötelességrl, becsüBeimet Henrik, lord AvUngton, minister, érettebb kora óta leginletrl.
kább a' continensen tartózkodott, 's elsajátitá azon világpolgári közönyössémelyly fleg olyly egyénekben
get, alkotmányok és hitfelekezetek iránt
észrevehet, kik folytonosan a' diplomatiában tölték életöket. Még legtöbb
vonzalmat érzett a' franczia államformához, XIV. Lajos alatt. Legtöbb
elszeretetet látszott mutatni a' római egyházhoz. Volt némi ügyessége a'
társalgásban némi tehetsége a' rendes hivatalos ügyek viteléhez. Sok
utazása 's érintkezései megtaniták a' mesterségre, nyelvét 's magaviseletét alkalmazni bármelyly társasághoz. Élénksége a' cabinetben mulattatá
II Károlyt; komolysága a' tanácskozmányokban 's ügyek intézésében
megnyeré a' közönséget, 's szolgálatkészség és remény nyújtás által sok
személyes ragaszkodást nyert meg. Buckingham , Asley és Lauderdale
olyly férfiak voltak kikben az akkori statusférfiak kórsága az erkölcstelenség a' leggonoszabb alakban mutatkozott a' vérmérséklet 's léleker
nagyobb módosításaival. Buckingham élvezettl jóllakott ember volt, kit
a' nagyravágyás unatkozásában lepett meg. Mint egykor az építészet,
zene bohózatirás 's a' bölcseség kövének keresése volt mulatsága most
kísérletet tn, magát titkos egyezkedésekkel 's a' hollandi háborúval mulatni. Könynyelmüség 's a' változatosság kedvelése 's egyáltalában nem
valamelyly mélyebb nézet, minden párthoz htlenné teve t. Egy idben
a' lovagokkal czimborált. Majd elfogatási parancsok adattak ki ellene a'
repubhcanusokkali titkos érintkezése miatt. Majd ismét udvari ember lett,
's a' király kegyét olyly szolgálatok által buzgólkodott megnyerni, melylyektöl borzalommal fordultak el azok is, kik a' király ügyeért becsületeAsley, erösebb fvel 's a' nagyravágyás
sen harczoltak és szenvedtek.
tüzesebb szenvedélyével, szintolyly köpenyforgató. Csakhogy változékonyságának alapja már nem könyelmüség, hanem nagy önzése volt. Sok kormányt szolgált 's árult el. Ugy alkalmazkodott az idk változásihoz, hogy
minden forradalmakon keresztül növekedett szerencséje. A' tömeg csodálkozott a' szerencse ilyly növekedésén, midn minden dolog szüntelen váltestületet képezek, hivatalosan soha

—

:

—

—

,

,

,

,

,

,

,

,

—

bámulá elrelátását, 's a' zsidó statusférfiuhoz hasonlitá,
hogy tanácsa anynyit ér, mintha az istenség oraculuma
Lauderdale, durva és nyers ember, mind jó mind
kérdeztetnék meg.

tozott körüle
kirl Írva van,
,

—

,
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ember volt a' cabalban. Az 1038-ki
skót fölkelk között tnt fel elször. Vátlolák, hogy mélyen be van bonyolódva / Károhf kiadatása történetébe, 's azért a' lovagok árulónak tárták
öt 's rosaabbnak, njlntha azon legfbb törvényszék tagja volt volna, melly
I Károlyt elitélte. Gyakran zajos kedvcsapongással beszélt azon idkrl,
midn a' vallási szakadás buzgó hive 's fölkel volt. Most feszköze az
udvarnak a' vállalatban, ellenszegül honfitársaira rajok kényszeriteni a'
j)üspöki, angol- egyházi szerkezetet, 's e' megbizásában nem tartózkodott a' legkegyetlenebbül használni a' kardot, kötelet és spanyol csizmát
is. Mindamellett kik
ismerek, jól tudták, hogy a' 30 év után sem szenvedett változást érzelmeiben 's hogy I Károly emlékezetét még mindég
roáz kedélyében, talán leghitványabb

t

,

egyházi tekintetben még mindig legtöbbre becsülte a' presbiteriánok szerkezetét.
kiknek neveiEz azon férfiak rövid jellemzése
nek els betibl eredett az egész világon elterjedt, rósz jelentés Cabale

gylölte,

szó.

—

's

—

,

y.

a' spanyol cortes tagja. Ujabb idben föltnt
honfitársai közül kevesen hasonlithatók hozzája jellemének szilárdsága
és politikai elveinek rcndithetlensége tekintetében. Egyszer és kalandtalan férfiú, küls életviszonyaiban sem találkozott ama csodás viszontag-

Cnballero (donFermln),

ságokkal,

minkkel

földiéi

ban Cuenza tartományban

legtöbbjének pályája változatos. Született 1800Barajas de Melóban. Ügyvéd lett. 1833-ban
,

meginditotta
,,B öleti n del comercio^^-t 's hirdette benne meggyzdéseit
ama szükség iránt, hogy a' nép jogai a' ministerek önkénye 's az ugy nevezett ,, fülvilágosodott zsarnokságnak" akkor uralkodott rendszere ellen
biztosíttassanak. Czikkeiben, mik lapját Spanyolország 1833- és 1834-iki
történeteinek igen gazdag forrásává tették kiválólag az akkori belügyministernek Burgosn^ik igazgatási rendszabályait támadta meg. A' Spanyolországot illet föld- és államirati adatok, okmányok és tudósítások
gyjteménye, melyly gazdagabb volt, mint melylyel a' kormányi hivatalok birtak, képessé tették, hogy ama minister legtöbb rendeleteinek czélszerütlenségét és tévedéseit szembetünleg eltntethesse. A' minister
nem birva ilyly megtámadásokkal, a' lapot épen, midn legnagyobb népszerségre jutott eltiltotta. C. azonban másik napilapot indított meg, az
„Eco del comercio"-t. Ebben, menynyire a' censura engedte, még határozottabban nyilatkozott. Midn Martinez de la Rosa a'corteseket öszszehítta, C. Madridban és Cuenzában procuradornak választatott meg;
Cuenza megbízását vállalta el; a' procuradorok pedig titoknokká tették.
C.-nak a' volt nézete, hogy az engedvcnyek. miket Martinez^ de la Rosa
az Estatuto reálban a' nemzetnek adott, nem elegendk Spanyolország
politikai újjászületését eredményezni, hogy a' szabadelvüség álarcza alatt
ismét csak a' ministeri önkény régi rendszere rejtezik hogy a' nép szabadságainak jobban alapított biztosítékokra kell épittetniök. Ezért Martinez de la Rosa ministeriumai ellen is a' leghatározottabb és ingathatlanabb
ellenzéket képezett; kisebbségben volt ugyan
de a' ministerium elleneit
maga köré saját lakába gyiijtötte 's itt tanakodtak naponkint ama parlamenti lépések fell mikkei a' ministeriumot meg lehessen buktatni. INIinden amaz idben a' koronához intézett kérelmezésen mikben a' spanyolok
politikai jogainak tágosbitása követeltetett, C.-nak neve mindig ott 's
si''

,

,

,

,

,

,

,

,
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jobbadán legfölül állt. 1835-ben midn a' madridi nemzetrség a' Toreno
ministerium ellen fegyvert fogott 's a' város ostromállapotba helyeztetett,
Toreno parancsolatot adott ki miszerint C. mint a' zendül nemzetrség
nevében a' királynéhoz beadott fölirásnak állitólagos szerkesztje befogatandó 's törvényszék elébe állítandó volt volna. C. jó elve figyelmeztetve,
elhagyta lakását és a' városban rejtve maradt mig az ostromállapot tartott. A' Mendizahal ministeriuma alatt egybegylt törvényhozásoknál is
jelen volt, mint Cuenza küldöttje. A' Mendizabal által létesített nagy politikai újításokkal, mint a' kolostoi-i jószágok elvételével, a' nemzeti javak
eladásával, 'stb. egyet értett. 1836-ban ama heves jeleneteket miknek
folytában Isturiz a' kamarákat föloszlatta, a' már többséggé fejldött ellenzék, C. lakásán határozta el. A' mozgalmakban, mik által az 1812-ki
alkotmány helyreállítása czéloztatott, C.-nak tetemes része volt, és nem is
vonakodott 18J6-ban a' cuenzai forradalmi juntának élére állani, melyly
mint igazgatási szék állott fön 's ujonczokat és pénzt szedett, hogy a'
Gomez és Cahrera alatt akkor ama tartományba beütött carlisták ellen
küzdhessen. Az alkotmányozó cortesbe követül küldve, ritkán szavazott
a' Calatrova ministeriummal, mert nélkülözte benne a' kell ert, melylyel az 1812-iki alkotmányból folyó rendszert valósitnia lehetett volna.
egész lélekkel anynyira hogy az anyaPedig e' rendszeren függött
királyné regenssége ellen is szavazott, félvén, nehogy viszonyok következzenek be mikben megkelljen bánnia hogy az 1812-iki alkotmányban megállapított formák elmellztettek. Az 1837-iki új alkotmánynak elterjesztésekor kinyilatkoztatta C. hogy abban az 1812-kinek nyomait is alig veheti
észre, 's hogy a' törvényhozók a' csak az 1812-iki alkotmány megnyitására
szólló meghatalmazásaikat túllépték, Calatrava elleni ojjpositiója mindig
hevesbedett. Ofalia ministeriumával, melyly nyíltan kijelentette hogy a'
még ellenségesb lábon állt, de minthogy
forradalmi pályáról viszszalép
esak kevesektl látta magát támogatva inkább csak néz lett 's megelégedett azzal, hogy kevés barátival együtt csendben hatott. Az,, .Eco del comercio^' szerkesztésétl is elvonult jóllehet bele ezentúl is gyakrabban
adott dolgozatokat, C. egy elleneitl is tisztelt, aljas dicsvágy által nem
bolygatott néptribún mi fogalmaiban mint a' nép java tnik föl, azt egész
ervel törekszik megnyerni. Soha sem vadász önhasznot mert sem hiúsága, sem nagy személyes szükségei nincsenek. A' neki ajánlott magas
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nem fogadta el, hanem hazafiúi hivatalokat, fizetés nélkül
többször viselt. 1834-ben tagja lett ama királyi bizottmánynak, melyly
az ország kerületezése végett küldetett ki 1835-ben ugyan a' kormánytól
megbízást válalt egy nemzeti statistikának öszszeállitására. 1836-ban átvette a' madridi új községi törvény étetbelépteteset 's a' nemzetrség alaméltósáorokat

;

vannak kivált történeti és állomirati tekintetben.
mint beszél. Arra, hogy mint szónok ragyoghasson nélkülözi
a'lelkesedettséget habár logikájának éle és élczének marósága elleneinek
fölötte alkalmatlanok is. Zömök testalkat, koromfekete haj, fekete nagy
szemek, mik szemüveg alatt szikráznak, fekete bajusz jelölik külsejét.
Mindig vagy egészen fekete öltözetben vagy nemzetr-tiszti egyenruhában jár. Munkái közül megemlitendbbek „Fisonomia natural y politica
di los deputados á cortes en 1834— 1835— 1836, (Madrídb. 1836.) és „El

kítását. Széles ismeretei
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gobievno y las cortes
18:^7.)

-

ral»et.

estatuto , materiales pára su história." (Miuhláh.

Cs. F.
1.

rabrera
Zumala

ilel

Cabrcra.

(yomiminiijimis, Soeialismus.
(iloii

l\iuuoii)

,

carlista fVívozór;

legkitnbb

don Carlos

j)iii*thivci

kü/ött,

0-ben Tortosában szegény szülktl született, kik szántótoldjuk csekély jövedelmébl éltek. Atyját korán vesztette. Ekkor anyja más foldmüvolliöz ment
férjhez. O, csaknem magára hagyatva, ntt föl; megtanult ugyan írni,
olvasni; de f toglalkcidásu játék vala 's a' napnak legnagyobb részét tekeasztalnál töltötte el. Kgyik nagynénjének sükerült számára várandóságot
nyerni egy tortosai egyházi állomásra, 's ez C-t arra inditotta hogy 17
éves korában megtanult latinul. Azonban elbbi életmódjával's a'kártyával
íol nemliagy(jtt,nii
gyakori czivódásokl)a keverte st gyilkossági kisérletekre is veteniitette azok ellen, kik jjénzét elnyerték. 1834-ben, a' tortosai
püspök, (Ion Vivlur Saez, Vll. FerJinándnuk egykori ministere, megadta
neki az alsóbb egyházi rendeket, és hogy sikamlós pályájáról elvonja, a'
püspöki seminariumba helyezte
el. De minthogy C. a' tanulásra épen nem,
hanem a'játékra és egyéb vétségekre igen is mutatott hajlandóságot, a' püspök vonakodott j)appá fölszentelni, jóllehet mármegvolt kivántat(') kora.
Hibás hiedelem tehát, hogy C. pap volna. Midn VII. Ferdinándnak
halála után Tortosában néhány pap Carlos javára mozgalmakat töiekedett meginditni
ez a' városból
's e' részben C-t is eszközül használta
kitiltatott és számára bizonyos tai'tózkodási hely tüzetett ki. C. azonban
e' helyett La Ceniáha ment, hol Carnicer egy carlisticus csapatot vezényelt
ebbe mint altiszt beállott 's a' vezérnek titkára lett. Ellenségei
vádolják, hogy Carnicert a'christinók kezébe játszotta, hogy ilyly módon
megszabaduljon fnökétl, ki becsvágyának útj;íban volt. Anynyi bizonyos hogy ezután csakhamar, 1835-ben
lett ama hadtest parancsnoka,
'smint ilylyen merész vállalatai és kegyetlenkedései által hires nevet
szerzett magának. Boszszuvágy és vérszomj látszanak valóban fbb szenvedélyei lenni; de az utóbbik kitünleg Mina tábornok embertelensége
által ln fölingerelve
ki C-nak 80 éves anyját mint öszszeesküvöt Tortosában agyonlövette. Ez embertelenség a' procuradoroknál igen heves
üléseknek volt oka.
maga véresen torolta meg ezt 's ijjedelme lett alsó
Arragoniának és Tortosa vidékének. Majd meszszebbre is terjeszkedett
válalkozásaival, beütött Cuenzába, Manchába, de a' hol érzékeny veszteséget szenvedett Rincon mellett itt maga is tetemesen megsérült czombjának fels része egy golyó által szétzuzatván. Mint vélt halott maradt a
csatahelyen, honnan két j)ásztor emelte fél 's bujtatta el egy odvas fába.
Azután don 3Ianoel Maron plébános vette házához, mig sérvébl kigyógyult. Néhány hónap múlva, midn már haláláról senki sem kételkedett,
egyszerre csak ismét feltnt, öszszeszedte csapatainak maradványait 's a'
legnagyobb tevékenységgel alakitotta azokat ismét egészszé. 1836-ban a'
Cuenzába beütött Gomez tábornokhoz csatlakozott és követte
portyáztában Andalusián és Estremadurán keresztül. Almadennek bevételénél, ennek parancsnoka, Flinler dauílárnok e' szavakkal adta neki át
fegyverét: „minthogy nem alkuvám, joga van önnek engem agy(tnlövetni."
válaszolt „Vitézt nem lövetek." 1837-bcn már 10,0ÓÖ-nyi
currt'yai liahílaóta,

és Icgjeleüebb..
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gyalogsággal és 1600 lovassal lépett fól. Fontos szolgálatot tett a'
trónkövetelnek madridi hadútjában, élelmi szereket szállitván neki Casegitvén Ebróni átkelését, 's 14 ezer emberrel csatlakozván
taloniába
segítségére. Ekkor a' tapasztalt Oraa tábornok küldetek ellene. Mind
e' mellett C. bevette Cantavieja hegyi várat, hol több nehéz ágyút foglalt
sikerülte után
el. Egy a' calandai vár ellen intézett merénylet roszúl
azon gunyhóba, melylyben C. idzött, menyk csapott le, 's két személyt
körnvezetébl aovon is ütött, t maiíát meufosztván eszméletétl. Oraa^
miután sikerült neki don Carlos seregét, 's majd C-t is megvernie hivatalos jelentéseiben hirdette, hogy C. mindenkorra meg van semmisítve; ez
azonban a' hegyek között elmenekült 's alsó Arragoniában ismét ellépett,
llihetlen gyorsasággal rendezett új hadi ert, támadáshoz fogott, és Castellon de la Plana
meg Valencia tartományokba száguldozott, Huertát
megrabolta 's harácsát Cantaviejába vitte biztosságba. 1838-ban a' morellai fontos vár és Benicarlo estek hatalmába. Oraát tetemesen megvervén,
hti szolgálataiért D. Carlos által tábornokká 's Morellai gróffá neveztetett.
,

,

,

1839-ben ismét bcbizonyitá

vezéi-i

tehetségét Nogueras bevételénél,

's

új

Maroto átmenetele után még egy ideig
saját rovására folytatta a' hábori'it; végre minden oldalról szoríttatva, 1840
jul. 6-kán franczia határra menekült; eleinte a' fr. hatóságok által elfogatott 's Hámba vitetett, de ismét szabad lábra tétetett, 's Lyo .ba ment.
Don Carlosnak C. egyik ftámasza volt. De C.-nak Don Carlos igényei
csak mellékes czél. Oa'harczot Don Carlos nélkül is fogta víni; az élethalál-harcza inkább fanatikus vallásos buzgalmának kifolyása 's a' catho-

gyzedelem

általa' christinók felett.

lika vallás föntartásáért volt. D. Carlos parancsait sokszor figyelem nélkül

mind kett tortosai nemzetezek közül az egyiket C. fogva hordozta magával.
Ama két pásztor is kik Rinconnál életét megszabadították szinte állandóan kíséretében maradtak. Cabrera leghbb képviselje a' kalandos spanyol polgár-háborúnak. Külsejében nincs valami katonai, kicsiny testalkatú, de ügyessége 's testi ereje által képes a' legnagyobb 's állandóbb erfeszítésre. Eletét bámulandó hidegvérüséggel teszi koczkára, 's bizik szerencsecsillagában, melly
anynyiszor megmenté a' halálveszélybl. Katonái szeretik, imádják t, vakbuzgó tudatlanságukban ez ábrándos ragaszkodás vezérükhöz és szentjeikhez tartja ket öszsze, kiket, tetszés szerint
kiválasztva tarka arauletekbeuhozdoznak megbarniilt nyakaikon. Cabrera
fiainak nevezi ket, 's ha valamelylyiket fáradságtól aléltan találja, megi-agadja fegyverét 's órákig teszi helyette a' szolgálatot. Tréfája mindig
készen van fiai számára, de jaj annak, ki kötelességét nem teljesiti. Ö
maga csak négy órát aludt mérsékletesen élt hússal 's borral nem táplálkozott, 's egész seregében legmerészebb lovas, vivó futó, ugró és iiszó.
Személyes vitézsége Cid és Bayardra emlékeztet. Sokszor tapasztalt 'stagadhatlan kegyetlensége mellett, m^lylyre vallásos vakbuzgósága, heves
vére 's anyjaérti boszú ragadja, sok nemes vonást mutatott lelkületében
névszerint háladatossáiíot azok iránt, kik neki szolgálatokat tettek. Pénzzel nem tudott bánni, méltatlanokra is pazarolta azt s ezért sokszor nyakig merült adósságba. Mveltsége csekély, társalkodása nem emelkedik
ha
fölül köznapi tárgyakon , de szemei villognak
's izmai rángatóznak
utasította viszsza.

röknél van

Két leány-testvére van

;

férjnél;
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uralkodó eszméirl van szó. Érzóseinck 's haragúnak nyelve a' valencía1846. scptemberón sikerült neki a' íranczia renilkijátszani 's Spanyolorszií^ha viiszszavinni a' polgári
Örsé<j[ órkötlését
hatása nagyon megcsökkent, 's egykori
háhorii rémeit. De ugy látszik
Cs. F.
sikerre nem tarthat többé számot.
Calatrava (don Jósé Maria) spanyol minister 1836-ban. Szül. 1781ben Meridában p]streniadura tartomány városában. Tanúit és jeles ügyvéd hirében állott. 1808-ban, midn a' Íranczia beütök hitlensége minden
tagja ln a' nép által alakított estremaspanyolt fegyverre szóUitott,
durai juntának, 's két év múlva estremadurai követ az Isla de Leonban
egybegylt cortesben. Itt sokáig hallgatagon viselte magát 's elször egy,
Estremadurát közvetlenül érdekl tárgy szólaltatta meg. Ez alkalommali
beszéde a' legjelesebb szónokok figyelmét is magára vonta. Ezeknek sürgetésére ezentúl folyvást részt vn a tárgyalásokban 'smint szónok, mint
mély jogtudós és nemzete szabadságainak védje, nagy hirre jutott. 1814ben midn Vll-ik Ferdinánd a' cortest föloszlatta 's ennek legkitnbb

—

cataloniai szójárás.

,

,

—

,
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gyanánt tekintette, C. is elfogatott 's Mellillába, az afrikai
partokra, számzetett, hol C. keserves évet töltött, 's honnét csak 1820ban szabadult haza. Ismét estremadurai követül választatott, de ettl fogva
változott ember volt. Most tekintélye és parlamenti hatása sokkal tetemesebb ln mint elbb. Minden kérdésben, de kivált jogtudományiakban,
fényesen 's úgy szónokolt, hogy a' hitrebizottságok és uri jogok eltörlésének tárgyalása közben az akkori gyülekezetnek els szónokával Martinez de la Rosáoal is sikeresen mérkzhetett de keblében keserség fészkelt melyly minden alkalommal kitörést keresett. Ez id óta e' két férfi
ellenség lett, 's a' mint Martinez de liiRosa már akkor a' rendnek és mérsékelt szabadságnak védjeként lépett föl, úgy C-át túlcsigázott érzelmek
's keser türelmetlenkedés bélyegzék a' máskint gondolkozók iránt, mik
számzetése ideje óta keletkeztek kebelében. Maga a' fenyit törvénykönyvi javaslat, melylynek szerkesztésével C. ln megbízatva, magán
viselte
komor lelkületének nyomait és e' dolgozata még most is vérrel
Írott munkának neveztetik honában. 1823-ban az igazságügyi ministeriumra hivatott meg Sevillába; ugyanezen hivatalt viselte Cadizban hol
kötelességéül tétetett az általa gylölt francziáknak hódolni 's VII. Ferdinánd királyt szabadságba helyezni. Mieltt ez megtörtént, C. rendeletet
tn fel, melylyben az alkotmányos pártnak a' történtek feledése, a' kivándorlás szabadsága 's t. eíF. biztosittatnak. A' király nemcsak aláirta e' rendeletet, hanem sajátkezüleg még a' szabadelvek javára különféle módosításokat is jegyzett föl mint ezt a' C. kezében lev eredeti irat mutatta.
Különös volt hogy C. anynyi keser tapasztalások után ez ígéreteknek
hitelt adott
de az aláírás utáni napon azonnal kiábrándult. A' szerencsétlen állás, melylyben
ekkor volt, elleneinél az alkotmány sírásójának gúnynevét vonta rája. Cadizból Gibraltárba, onnan Angliába hajózott. A' júliusi franczia forradalom után
is a' bajonnei junta tagja lett.
Mtna vállalatának roszúl sikerülte után Bordeauxba ment; innen, midn
1834-ben Martinez de la fíosa az Estatuto real-t kiadta, hazájába mehetni szabadságot nyert 's a' legfelsbb tör\ ényszék tagjává neveztetett.
Csakhamar ismét fölébredt régi gylölete Martinez de la Hósa és azok
tagjait ellenei
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kik mt^rsékeltebb rendszerhez szítottak. Minden , az Estatuto reál
izgalmakban az
keze is ott volt de csak titokban. A' Torewo-niinisterlum elleni zendülésben anynyira bonyolva érezte magát,
hogy menekülni törekedett; de Mendizahal közbenjárása megmentette
minden üldözéstl. 1836-ban, midn a' királyné LaGranjában, rségének
szuronyai között, megesküdött az 1812-ki alkotmányra, C. Ion kiszemelve
ellen

,

ellen intézett

,

hogy állambölcsesége ismét egygyé

egészítse a' rendnek feloszlott elemeit.
magát. De kormánya ellenkezrl gyzte meg
Spanyolországot; szakadatlan lánczolata volt az a' tévedéseknek 'smegalái;tatásnak, anynyira, hogy ekkor elbbi barátai is ellenei lettek. Az 1812-i
alkotmányt hirdette, de egyszersmind újat készíttetett. Állítgatta, hogy a'
tanácsait követi, míg a' legmagosabban álló személyek
királyné csak az
nevetséget csináltak belle, 's az udvaronczok a' királyné és közötte állottak. Az angol követ eltt csúszó volt;a'francziát minden lépten sértegette.
Kísérletei az ország állapotán segíteni a' pénzügy forrásait megnyitni, a'
polgárháborúnak véget vetni egyenkint meghiúsultak; nagyobb volt a'
munka, mint melylyet tört ereje megbírt, st végre anynyi ereje sem volt,
hogy önszántából lépett volna le a' hatalomról; elvárta, mig azt gyalázat'S

erre képesnek

is hitte

,

tal kellé tennie, midn t. i. néhány fiatal katonatiszt jelentéktelen fenyegetése jött közbe. Az új kortes egybehívásakor több tartomány által
meg.
senatornak jelöltetett ki, a' királyné Albacete részérl ersítette
Eletének legfénytelenebb része épen rövid és sikeretlen ministersége,
a' közvéleményben egészen megbuktatá. C. egyébiránt soha
melyly
sem törekedett magának vagyont szerzeni 's aljas pénzvágygyal ellenei
Cs. F.
sem vádolják.
Calderon (don Serafin) ujabbkorí spanyol költ, szül. e' század elején
Malagában, 1822-ben költészet oktatója lett Granadában, azután ügyész
szül városában, hadseregi íoauditor, 's 1836-ban logronoí polgári kor-

t

t

—

mányzó, 1837-ben

fnök, honnét az 1838 novemberi lázami azonban el nem vonta a' múzáktól, 1833-

sevillai politikai

dáskor futni kényszerült:

ban jelentek meg tle a' ,,Poesias del solitario"; késbben a' régi spanyol
nemzeti irodalom románczait 's canzonjait gyjté öszsze 's a' morisk irodalomban tett becses tanulmányokat.
ez.
Calhoun (János) amerikai nevezetes státusférfi, született 1782. déli
Carolinában, származva ír családból, melyly 1756-ban Calhouns-Settlement gyarmatot alapítá. A' cherokések, szomszéd indus vad törzs, megrohaná a' családot 's kíölé annak minden tagját, kivéve egyet, Vatrickot,
kinek fia volt János. Gondos nevelésben részesülvén a' yalei egyetemen,
fleg történeti és politikai tanulmányokkal, késbben pedig joggal foglalkodott. 1807-ben gyakorló ügyvéd ln déli Carolinában 's 1809-ben
a' törvényhozó tanács tagja
hol anynyira kitnt szónoki tehetsége 's
alapos ismeretei által, hogy két évvel azután congressus tagjául küldetett
Washingtonba. Itt is nagy befolyást nyert többféle bizottmány elnöke
volt, 's a' háborúpárt élén állott. 1817-ben Monroe elnök alatt hadügyminister lett 's fényes bizonyságait adá administratív tehetségének. A'
hadi osztály nagy rendetlenségbe vala sülyedve
Calhoun 40 millió dollárnyi hátralékot talált 's ez öszszeget kevesebb mint hat év alatt három
millióra szállította, 's egy katona, ki eltte 450, alatta csak 287 dollárba
,

—

,

,

,

;
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több mint másfél millió dolgazdálkodott meg. Monroe nulsodik elnöksége lúiitt Craicf'on{,Jaikson
én Adainssiú elnökségre jelöltetett ki
de önként viszszalépett 's Adams
választatott meg, midn pedig ennek helyét 1828-ban Jí/c/ííom foglalta
el, Culhoun alelnökké választatott, de a' magas vámszabályzat kérdésében
ellenkez véleménye levén, hivatalát letette. Most szül státusának törteste által a' szövetségi senátusba választatott meg hol az
\ ényhozó
1833 4-lki ülésben nullificatio-tanát terjesztette el, melyly Clay Henrik
eompromiss-actája nélkül polgári háborúba döntötte volna az egyesült
státusokat. Ezáltal ellenséges helyzetbe jutott a' democrata párttal,
melylynek egész életében hive volt. 188.5-ben az uj elnökválasztásnál a'
whigpárt akarta
elnöki jelöltül kitzni, de
átlátta, hogy még nincs
itt ideje. Ezentúl is a' legtisztább democratai elvek lelkes és ékesszóló
bajnoka volt a' senátusban. Az 1841-ki elnökválasztásnál nem vett tettleges részt, 's nem is gátolá, mint elbb, hogy déli Carolina Van Burenre
szavazzon.
Legfényesebb szónoki és státusférfiui pályája azonban /íarrison kormánya alatt kezddik. Az ellenzék ekkor két pártra szakadt, a'
túlzó democraták 's mérsékeltek pártjára. Ez utóbbit, Tli. Henr. Beníon
ellenében, Calhoun vezeté. A' legutóbbi elnökválasztásnál ismét kijelöltetett a' déli státusok által, de választása nem sikerülhetett, mivel az éjszaki
státusokban még folyvást sok ellensége volt a' magas vámok ellenzése 's
nullificatio-tana miatt. 1844-ben külügyi minister lett "s ez maradt Polk
elnöksége alatt is.
Calhoun nem a' legnépszerbb ember, de déli CaroktMült, miáltal u' stútiiskliie^^túrnak é\enkínt

lárt

,

,

,

—

t

—

—

véleményének csaknem feltétlen ura. Pártjármot sohasem viselt, 's
népszerségi kaczérkodáshoz sohasem folyamodott de minden pártok
legjobbjainak tiszteletét szakadatlanul birá. Termete magas
karcsú
arczán elhatározottság 's jellemszilárdság kifejezése ül. í^ladása nyomós,
erteljes, rövid, minden szóvirány nélkül, egyenesen czélra tör. Beszédei
azonban a' mvészeti szabályoknak nem felelnek meg, rendesen bevezetés
nélkül vág a' dolog közepébe.
h.
Calífornia. Elbb a' mexicói státusegyesület éjszaknyugotl, most fels
része az éjszakám, egyes, státusok délnyugoti partvidéke. Oszlik régi vagy
alsó, és új, vagy fels Californiára melyly a' Rio Colorado torkolatától Cap Mendocinoig terjed. A' két California területe mintegy 4000
négysz. mfd 's egész hoszszában a' nyugoti Cordilleras hegyláncza
hasítja, melylynek egy része p. o. a'4G00 1. míigus G igán ta, vulkános természet. A' lakosság legújabb idkig igen csekély számú volt, 's alig
ment 40 erre legújabban az arany utáni vágy hihetlen arányban nevelte
népességét. Az indiánok, kik a' népesség három negyedét tevék, többféle
törzsre oszlanak, különböz nyelvekkel, sötét rézszinek, ers hajúak,
közép termetek tompa orrúak, legjelentékenyebbek délen a' Monquik,
éjszakon az Achastlik, Ecclemachok, Ikas-ok 's a' t. Részint már keresztyén hitre téríttettek a' missionárok által, 's földmvelést és kereskedést
znek. Nagy mértékben dühöng köztük a' brnyavalya több neme himl
lina

;

,

;

—

,

:

;

,

,

— F kiviteli czikkek:

gabona, lovak, brök, szappan, zsirnemek, teknsbékák, nagy gyöngyök, melylyek leginkább Sandwichba, 's
Oroszországba vitetnek. Nevezetes e' földnek arany- és ezüstgazdagsága,
melylyrl bvebben szólandunk.
Alsó Californiában melyly mintegy
és bujakór.

—

,
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lakhelyek: San Ignacio, de los Virginos
mf. 10 ezer lakossal,
melyly utoljára 1746-ban tört ki; San Josef de Cavo, Todos

alatt,

Loreto egy katonai parancsnok lakhelye, melyly alsó Calimfd.
fvárosának tekinthet fels Californiában melyly 1450
kiterjedés, 30 ezer lakossal, San Francisco, San Dicgo, San Barbara, San
los Süíílos és

fornia

;

Carlos de Monterei), melyly utóbbi

,

f.

California fvárosa.

—

Alsó Califor-

—

niaegy hoszszú félsziget, melylyet kopár bérezek futnak végig, 2500 4000
láb közti magassággal a' hegyeknek csak egyes pontjain látszik némi csekély tenyészet. A' víz elosztása igen mostoha; a' hol források vannak, ott
csak kevés
a' föld csupa szikla; a' termékenyebb földrészeknek nincs vizök
völgy és kis sikság van, melylyet termékenynek mondhatni. A' partok alsóCaliforniában többnyire laposak, szaggatottak, fleg keleten, és számos öblöt
képeznek; ezek közt nevezetesbek: Sem Barnahe Las Palmas, Cerraloo,
szemközt fekv hasonló nev szigettel Bahia de las Pas, Bahia de los
Dolores, Los Pichilinguez, Igario, San Luis Gonzagu, San Carlos, Puerto
Escondido, Loreto, San Bruno, Santa Izabel, San Fermin, a' mély Bahia
de la Conception, Santa Anna, La Trinidad, 3 San Rafael, Las Animas,
Los Angelos. A' nyugati part kevésbé szaggatott, itt vannak a' Magdaléna,
;

;

,

,

Puerto del mar quez, Anno nuero,S. Crislophal, S. Francisco, de las VirgiAlsó Californiának a'
nes, Todos Santos, San Diego öblök 's kikötk.
spanyolok által 1534-ben lett felfedezése óta a' gyöngyhalászat tette ezen
gyarmatot a' spanyolokra nézve érdekessé 's nyereségessé, most azonban
ezen halászat tetemesen csökkent, 's alsó California olyly mértékben vesztett jelentségébl, mint fels California gyarapodott.
Fels California, melylyet Cahrillo spanyol fedezett fel 1542-ben, 's
jobban megismert az angol Drake 1578-ban, nyugat fell a' csendes
keletrl szabad indiánus birtokok, éjszakóceán, délrl alsó California
ról az Oregonvidék által környeztetik. A' hegyek keleten emelkednek 's
határt képeznek az indiánok fell. A' folyók közt legnevezetesbek San
Felipe, melyly Montereijncl ömlik a' tengerbe, és S. Francisco, melyly
hasonló nev öbölbe szakad. Ha nincs is fels Californiának anynyi
öble, mint a' félszigetnek, vannak mégis jó révpartjai. Délrl éjszakra
egymás után következnek S. Diego. Bahia de San Pedro, S. Barbara,
Bai del Carmelo, a' Monterayi nagy öböl, a' S. Franciscoi hasonlithatlan
kiköt, melylyet csatorna köt öszsze a' Bahia del aqua frescával, a' Puerto
de la Bodega, melylyet az angolok Drake 's Portnak neveznek, végre
Bahia de la Trinidad.
Új vagy fels California éghajlata sokkal szelídebb mint az amerikai keleti partnak ugyanazon fokok alatt fekv része.
Sajátképpi tele nincs, ennek helyét köd és eszés pótolja, melyly octobertl april elejéig tart. Fteni soha sem kell. Az utazók egyetértenek
California dicséretében, 'sMexico egyik legbájosabb részének mondják (1.
Mühlefipfordt munkáját Mexicóról) A' természet azon mostohaságot,
melylyet alsó Califoria iránt mutat, itt bven kipótolja. Sehol sem látni
szebb és erteljesb növényzetet, pompásabb fanövést. Némelyly bokrok
leveleibl nyáron át édes manna foly. A' földmüvelés szép haladást tett a'
missionárok bevitték a' gabona-, kerti vetemény-, szl- 's egyéb gyümölcstenyésztést. A' búza 16-ot ad 1 mag után. A' szl, ha gondosabban
mveltetik, kitn bort ígér, S. Barbara, Diego, fleg S. Clara körül jó

—

,
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—
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Élelmi szer sokkal több terem, mint menyolaj készül oliijgv üinölcsböl.
Itt is, mint alsó (Kalifornia
nyire fels C'alitorniának szüksége van.
hegyein bven jön el az ország sajátságos állata a' Tuyé nev julifaj.

—

,

,

—

A' füves rónákon 's erdkben 4U 50 darabra is men szarvascsoportok
legelnek, miket a' lakosok Uissóiml fognak. A' vad nagy bséggel kinálkozik. Koppant nagyságú medvék, knguárok, vad macskák, farkasok,
és
rókák, vad bivalyok, vidrák találtatnak, de éppen ezért kevesebb
's ezek
közt pompás tollú,
nyúl. A' vadinadarak sokasága végtelen
Kardinál, C ensüiitli toxkhhíi papagájok, arrások,
részint énekl fajok
fáczánok 's a' t. Az európaiak mcghonositották az állatország leghasznosb
fajait, 's a' dús legelkön és kedvez éghajlat alatt nagy gyorsasággal terjedt el a' baromtenyésztés. A' létez szarvasmarliaszám túlhaladja a'
200 ezerét. Ezen állatok teljes szabad.ságban legelnek ha a' lakosok le
akarnak vágni közölök, vadászniok kell. Így van a' számos lovakkal is,
melylyek faja igen nemes és tartós használati-a a' szükséghez képpest
fogatnak bé és szelidittetnek. ^•

z

,

,

:

;

;

Fels California történetében legfbb szerepet játszanak a' missiók,
fleg a' JM«í/)ero páter vezérlete alatt 1769-ben kiküldött missió ki 1784ben történt haláláig 15 gyarmatot alapitott. Ugyanez id körül 4 parti
ersség (presidios) építtetett S. Diego, Monterey, S. Francisco és S. Barbara. 1811 óta, midn Mexicóban a' zavarok kiütöttek, igen nagy szorultságba jutottak a' missiók, mert a' Mexicóból folyó jövedelmek kima,

:

radtak, 's e' felett kénytelenek voltak az évenkint 55 ezer piasterbe kerül
katonai védert magok költségén tartani. 1831-ig a' zsoldhátralék már
192 ezer piasterre az élelemszerekért tartozott adósság 272 ezerre ment.
A' mexicoi congressusnak 1833-iki rendelete eltörülte ezen missiókat, 's
,

kormánytól

papokra bízta. A' pápa
's ezt egy missionárra
bízta; de ez ellent nem állván Santa Anna 1842-ben elragadta a' calíforValeticia tábornokra bízta
's
níaí püspöktl a' kegyes alapítványokat
azok kezelését. Azóta pedig e' javak a' mexicoi státuspénztár javára valóban eladattak.
A' californiai nép ezen eljárást helyeselte, st elkésettnek találta, mert már 1822-ben, azonnal a' mexicoi forradalom gyzedelmének híre után, emelkedtek hangok melylyek a' papi javak secularízatióját kívánták. A' missionárok (Sz. Ferencz rendiek) ellenszegülése még
roszabbá tette sorsukat. Sajátságos jelenet volt, hogy a' spanyol királyhoz
katonák, Don Pablo deSola kormányzóval együtt, ellentállás nélkül hagyták el Calíforníát, a'szerzetesek pedig bátran folytaták a' háborút
1822-töl 1830-ig a' respublika ellen, természetesen, inkább csak szellemi
fegyverrel. Az alkotmányra esküt tenni nem akaró Martinez és Sanches
szerzetesek végre, kik az ellenszegülés fejei valának, számzetvén, utánok a'
barátok nagyobb része eltávozott. A' mexicoi congressus rendeletei azona'

nevelés és térítés gondját

azonban püspökséget

a'

állított

fizetett

California számára,

,

—

,

h

—

menynyiben a' missiók
papi javak seculai'ízálása gyorsan végrehajtatott,
de Mexico befolyása különben kevéssel volt több a' semminél. 18o4-ben
Compania cosniopoiitana fennhangzó czi'm alatt társaság alakúit Mexicóban, California gyarmatosítására, fleg kalandorokból álló,
melyly azon
egy jót eszközölte, hogy könyvsajtót vitt a' tartományba; késbben elítélt

ban csak anynyiban

teljesíttettek Californiában, a'

ellen valának intézve,

a'

—
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bnösöket küldöztek oda, kik

által a'

californiai

népesség

még inkább

elvadult 's megromlott. California hiven utánozta az anyaország sikeretien apró forradalmait mintegy carricaturáit játszván el a' már különben
is csak bohózatoknak. Elvek helyett itt is örökké csak személyességek
szerepeltek. Képzelhetni azon úgynevezett szabadságot, melylyben ezen
patriarchai barátkormányhoz szokott 's rabszolgailag és hoszszas ideig
Az indián törzslakosok és
egyházi fegyelem alatt tartott nép részesült.
spanyol foglalókon kivül azonban 1830 óta az éjszakamerikai szabad státusokból a' Missisippi és Missouri folyoktól nyugot felé terjeszked
merész angol faj is kezde mutatkozni Californiában. Ugyanazon politika,
melyly Texasban dolgozott, ezen elszánt, ügyes embereket, kiket csalhatlan éles látás, 's ijedni nem tudó vakmerség jellemez itt is a' poli,

—

,

,

pártok mködései közé hajtá, hogy azok elnyeit végre is magok
számára tartsák meg. A' federalisták elnyomatása itt is, mint Texasban,
kedvez ürügyet szolgáltatott. 1836-ban szerencsésen elkészült az els
lázadás, 's a' hadsereg, melyly a' ,,gyzhetlen" mexicoi respublikát
nem kevesebb mint 30
californiai birtokától megfosztani vállalkozott
amerikai vadászból állott, kikhez még, mint lármázó de nem löv pótlék, mintegy 50
60 lovas ember csatlakozott. E' hader bátran megkezdé Monterey vár ostronát. Araerikai hajók lport hoztak egy két
amerikai keresked egy kevés pénzt adott, 's a' vár rövid ostrom 's egy
fal bedlése után feladta magát
a' mexicoi tisztek haza mentek, és a'
polgári háborúnak vége lett. California függetlennek nyilvánította magát
mindaddig míg Mexico a' központosított kormányhoz ragaszkodik. Alvarado, ki e'. forradalmacskát név szerint vezeté, megragadta a' kormány
gyeplit, 's Mexico, melylynek e' partokon sem hajója, sem katonája nem
volt, elismerte a' történteket, és megersítette Alvaradot. Ez id óta az
éjsz. amer. szabad státusokbóli bevándorlás tetemesen növekedett. A'
megtelepedett amerikaiak fáradhatlanúl csalogatták magok után a' ,, derék
ficzkókat'* kiknek kedvök van egy szép országot birtokba venni. A' felszólítások sikere nem maradt el a' közel Oregonból 's Missouriból számosan jöttek át telepedök. Ezen toldulásnyugtalanítni kezdé a' mexicoi kormányt 's kedve jött az idegenektl egy csapással megmenekedni. Alvarado vállalta magára a' terv végrehajtását, melyly abban állott hogy éjjel
a' f lázítók kunyhói egyszerre körülvétessenek, 's az angol-amerikaiak
megölessenek, vagy elfogassanak. Ez meg is történt a' f öszszeesküv
Graham 's társai mindenüktl megfosztattak, 's méltatlan bánás közben
Tepicbe hurczoltattak. De már ekkor az angol és amerikai consulok közbeszólottak 's a' foglyok szabadon bocsátását és kármentesítését eszközölték: egyszersmind amerikai hadi hajók jöttek Montereybe, a' megsértettek igényeit biztosítní. A' szabad státusok követelései olyly roppantak
valának hogy azokat alig lehete más utón kiegyenlíteni mint a' tartomány átengedése által. 1841 végéig olyly nagy tömeggel tódultak az
éjszakamerikai bevándorlók, hogy Alvarado, új lázadástól tartva, sürgetleg kért segítséget. Santa Anna 300 gálya-fegyenczet küldött Calíforniába, kik 1842 augusztusán kötöttek ki Californiában, kisértetve Michelforena tábornoktól a' ki parancsnokká neveztetett a' gylölt Alvarado
helyébe, 's 150 tisztviseltl, kik a' nem eléggé biztos californiai hívatikai
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talnokokat felváltsák. Ugyanekkor foglalta el Catesby coramodore, éjsz.
amer. szövetségi parancsnok a' montereyi kikött, mint akkor mondatott,
tévedésbl melyly azonban, a' tévedés felvilágosittatván viszszaadatott.
Azonban az új parancsnok Micheltorena, szinte csak basahaj laniú egyén
volt ki a' tartományt kli-ablá 's elhanyagold. Az elkeseredés ellene 's
általában a' mexicói kormány ellen nttön ntt. 18 IG tavaszán egész fels
California felkelt Michellorena ellen rongyos testreivel együtt vlszszaszállittatott Mexicoba, 'a don Jósé Castro
bennszülött, választatott
katonai parancsnokká don Pio Pico pedig polgári kormányzóvá. Californiában két párt uralkodott; az angol, melylynek élén Castro, Pico, az
ékesszóló Carillo 's a' tisztek és hivatalnokok állottak, és az amerikai.
Amazok, félvén, hogy a' mindinkább szaporodó, ügyes, munkabíró
éjszakamerikaiak által saját hazájokban idegenekké tétetnek, Anglia
védelme alá adták magokat, 's azt reményiették, hogy Anglia majd
hadsereget küld oltalmukra és fölmenti ket az önkormányzás és önvédelem fáradságától. Némelylyek azonban elsséget adtak a' franczia védelemnek. Az amerikai párt feje pedig do7i Mariano Gtiadelupe Valejo volt,
californiai bennszülött, ki gyarmatot állított a' S. Francisco öböl éjszaki
oldalán 's 50 katonájával legyzte azon vidék indusait melyly érdemeiért
tábornokká neveztetett, 's nagy kiterjedés fóldadományt nyert. Ezen
kitn becsületes köz tiszteletben álló férfiúnak nézete volt, hogy California ne várjon segélyt idegen, távol királyoktól, hanem Texas példájára, csatlakozzék az éjszakamerikai szabad státusszövetséghez, miáltal
a' lakosok, jobbágyokból szabad polgártársakká 's egy gazdag, hatalmas
álladalom boldog tagjaivá leendnek. E' párt erélyesen dolgozott 's a'
californiai juntában ha többségre nem vergdhetett is
de igen nagy
befolyással birt,'s anynyit csakugyan képes volt kieszközölni, hogy eldönt
határozat nem hozatott.
Még 1846-ban megjelent a' californiai partokon az éjszakamer. státusok kis hajóserege, melyly 2 fregatból, 's 3
shaluppból állott, azon rendeltetéssel, hogy a' mexicoelleni háborúban
részt vegyen. Angliának ersb tengeri hada volt ugyan a' partokon , de
éppen ez bizonyitá, hogy a' szövetség Anglia részérl nem számit ellenállásra. Ugyanekkor
érkezett Fremont kapitány Californiába számos
kísérettel tudományos utazás ürügye alatt. Castro fhadiparancsnok
ellenségnek nyilatkoztatá a' békés szint visel utazót 's 200 emberrel és
ágyukkal ment ellene. Fremont besánczolá magát, az amerikai telepedök
pedig védelmére akartak kelni mit
el nem fogadott
's Oregon felé
vonult. Azonban kormányától ujabb utasításokat nyervén, Suttersfortba
ment. Castro pedig megesküdött, hogy ezen ersséget, melyly folytonosan
lázongó amerikaiak fészke volt beveszi 's lerombolja. Ezen ersség 's
épitje, a' luzerni születés Sutter igen fontos szerepet játszanak California legújabb történetében. (1. Sutter) Castro tábornoknak Sutterfort
elleni lépéseire következett az úgynevezett medve-revolntio. 1846 júniusán ugyanis egy csapat amerikai elindult Suttersfortból Sonomába, elfoglalta az ottani katonai laktanyát ágyúival 's lszereivel
elfogta Vellejo
tábornokot 's kikiáltotta a' Mexicótól független respublikát. Zászlóján
medvét és csillagot viselt,
California legerösb vadállatát, melyly ti
a' párt nevet nyert , 's az amerikai sz. státusok csillagát
e' felírással
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California.

„Califbrniai köztársaság".

Joaquin de

la

Trre

— A' medve

alatt ütközet

-

lett

,

g7

párt

's a' californiai spanyolok
közt,
melylyben az utóbbiak megveret-

tek. Július elejéu kitört a' háború Mexico 's az éjszakamer. sz.
státusok
közt, és Sloaf Commodore, az amerikai kis flotta parancsnoka, kijelenté,
hogy fels Califoruiát a' szövetség nevében birtokába veszi. Montereyt
tengeri katonaság szállta meg, 's Castro felszólittatott, hogy magát adja
,

meg,
cisco

,

ez azonban sietve Los Angelosba vonult. Júl. 10-kén már S. Franaz amerikaiak kezében volt. A' tartományban lakó amerikaiak 's

is

egyéb idegenek is fegyvert ragadtak 's szabad csapatokat alkottak a'
függetlenségi zászló védelmére, melylyeknek élére Fremont kapitány
állott. A' Sloat helyébe jött Stockton Commodore még erélyesebben
látott
a' dologhoz, 's az amerikai ügyesség és elszántság azon év
decemberéig
,

anynyira vitte a' hóditást, hogy Castro elszaladt, 's az amerikai flotta nyugodtan horgonyzott a' st. diegoi kikötben. Azonban még nem voltbefe_>
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ígédseregét,
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melyly Mexicóból jött át a' felkelk védelmére, fáradt állapotában megtámadván, megverték, Los Angolost elfoglalták, 's A'earwe?/í S. Dieoóba
nyomták viszsza. Az amerikaiak, kik közt alig volt rendes katona, igen vészteljes helyzetbe jutottak a' helyeket ismer 's magokat otthon találó californiaiak ellenében melylybl ket Stockton erfeszítése mentette meg.
Ez ugyanis egész hajóseregét partra szállította 's tüzérséggé és gyalogsággá képezte. Egész ereje mintegy 500 fre ment. Ezzel dec. végén Los
Angelos ellen indult, 's 1847. jan. 8-kán San Gábrielnél két izben keményen megvervén Florest, ki 600 embert vezérlett, 4 álgyuval, 10-kén
bevonult Los Angelosba. A' csillagos zászló újra kitüzetett, 's azóta
háboritlanul lenge egész fels Californiában melyly végre az 1848. febr.
2-iki békekötés által az éjszakamerikai egyes, státusoknak formaszerint
,

,

áteugedtetett.

Legújabb idben fels California mesés aranygazdagságáról elterjedt
hirek, 's ezek nyomán odatolongó bevándorlások által lett nevezetes.
Swííer egyik barátja. Marshall, 1848 tavaszán, malomépités alkalmával
az Americanos viz medrénél jött a' felfedezésre , hogy a' californiai föld
dús aranytartalommal bir. Sutter és Marshall szerették volna a' becses
felfedezést titokban tartani, de nem lehetett, 's a? újság hire csakhamar
egész országban 's világon elterjedt. Sutter megkezdé az arany mosást 's
100 indiánussal dolgoztatván
igen rövid id alatt 17 ezer dollárnyi
aranyat nyert ; csakhamar éi'keztek mások, kik Suttersforton fölül 30 ang.

—

_

,

mfdnyire hasonló mködést kezdtek 's Mormon Diggings-t alapították.
San Franciscoba jutván a' tudósítás elkezddött a' hullámzó tolongás e'
mesés aranyvidék felé. Pár hónap alatt már 4000 ember dolgozott. San
Francisco öszszes lakossága aranyat ment keresni 's a' hajóslegények is
elhagyták eveziket. Augustusban már naponkint 30 50 ezer dollárnyi
arany jött napfényre, 's Valparaisoba 100 ezer dollár érték aranypor
,

,

—

érkezett meg Californiába küldött árúkért cserébe. Az öszszes nyereményt
1848 septemberéig körülbell 3,500,000 dollárra becsülték. A' kutatás
most már nem csak az Americanos partjaira szeri tkozott az arany a'
;
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Feather folyam 's ennek mellékfolyói Bear és Ynbacli, 's maga a' Sacramento folyó vidékén is el volt terjedve. Siitter aranymosása az Americattos folyón lev malom mellett, melyly a' felfedezésre alkalmat adott, a'
folyó torkolatán íTUiil 25 ang. mfdnyire van 's naponkint 3 unciát ad.
Sorban következik a' többi aranymosás 's itt az arany durva rétegekben találtatik. Az Americanos számos mellékfolyamainál melylyek nyáron át ki szoktak száradni, vastag szemekben találtatik az arany. WehersCreeAf folyam is melylyet 1848-ban 12 mérföldnyi kiterjedésben vettek
körül az aranymosók, igen dús tartalmú. E' vidék egyik száraz patakmedrében két amerikai vállalkozó 100 indus napszámossal 200 lábnyi
hoszszú 's 4 láb széles helyen csak egy héten 17 ezer dollárt nyert. A'
már emiitett 3/orwo«-Dí^^mg'snél naponkint 25 dollárnyi találtatott finom
rétegecskékben. A' Bear völgyében száraz csermelyek ágyában hulladék sziklamorzsák között tömör, diónagyságú 's 2 unciát nyomó aranydarabok is találtattak, st beszélik (de talán nagyitva) hogy 4 font nagyságú darab is fordult el.
Az aranymosás azonban nem anynyira kelle,

,

,

,

,

—

metes

,

mint jövedelmez foglalatosság

;

mert

a'

munkás

folyton ki van

téve az éget napnak 's a' vizek dögleletes befolyásának rendesen lázba
esik, 's munkáját hoszszasb ideig nem folytathatja. Az angolok és amerikaiak többnyire társaságba állanak, 's indiánusokat fogadnak fel, kik
,

elbb

csekély bérért dolgoztak, most pedig roppant fizetést követelnek,
európai ruhában járnak. A' mosás és tisztitás azon módon megy véghez,
mint a' dunai aranymosásoknál bölcsalakú egyszer gép által melyly
6
8 lábnyi hoszszú fa alkotmány, fölülrl vasrostélylyal ellátva, 's hintázó lábakon áll. Egy ilyly gép mellett 4 ember dolgozik egy a' földet
ássa, a' másik hordja 's telönti, a' harmadik a' gépet hintázza 's rázza folytonosan, a' negyedik vizet locsol reá. A' vasrostély fentartja a' vastagabb
köveket a' viz elmossa lassankint a' földrészeket 's az arany finom
fekete homokkal vegyesen
melyly teknalakú.
a' gép fenekén marad
Az aranypor ezután a' napon kiszaráztatik 's a' könyny homok elfuvatik. A' califoiniai arany, az afrikai után, legfinomabb egész világon. Az
öszszes aranykivitel Oaliforniából az; egyesült státusokba 1848-ban 5
millió dollárnyi érték volt. Az aranymosáson kivül vannak fels Califoruiának déli részében aranybányák Í9, melylyek azonban a' költséget
alig fedezik.
Az emiitett helyeken kivül még a' Colorado és Gila vizeknél 's a' Tulares és nagy sóstó partján is fedeztetett fel aranytartalmú
föld. Nem szenved kétséget, hogy a' Cordilleras
Anahuac és Rocky
Mounfains hegységek egész nyugati oldalán, a' 20 45 szélességi fok
alatt arany van elterjedve. Az arany lassankint pótolja magát a' kiásott
menynyiség helyébe a' most találkozó aranygazdagság pedig azért olyly
tömérdek mert a' napok kezdete óta érintetlenül öszszehalmozódott.
Az aranyfelfedezés társadalmi és erkölcsi következései azonban csak szomorúknak mondhatók. A' fényes csábitó érez a' gazdag földzug öszszes
társadalmi állapotát kiforgatta sarkából. A' lakosság minden osztálya
elhagyta^ szokott foglalatosságait; mindenki odarohant, eltépve regi
viszonyait 's kötelékeit, hol két marokra szedheté az aranyat. Minden
's
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egyéb munka 's kei'eset, minden más iparnem megsznt, az életszükségek, élelmi szerek ára hihetlenro növekedett anvnvival inkább, mert a'
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mindenki mohón akarta élvezni. A' fels
társadalom ezen anarchiája naponkint növekedett 's félelmes
arczot nyert az erkölcsi elvadúlás 's bnök által, melylyek a' különben is
szilaj most az önzés vak szenvedélyétl korbácsolt népességnél kifejlettek. Fels California Mexicónak Botanybayja volt, hová erkölcsi szemetét leraká ; ezen szemétnép most szabadon zi erkölcstelenségeit. Félvad erdlakosok szökött katonák 's tengerészek, egész Amerika 's majd
Európa kalandorai rohantak az arany vidékre, 's általuk végképp elsülylyedt az erkölcsiség; csalás, rablás, vad kicsapongások részegesség, st
gyilkosság is, borzasztó meztelenségben mutatkoztak. Fegyverkezve zték
az aranymosást 's töltött puskával hevertek a' nyert kinestömegek mellett. Az egyesült státusok kormánya némi rendszabályokhoz nyúlt ugyan
rendelé, hogy a' nyert aranyat az egyesületi kincse' viszszaélések ellen
tárnak kell eladni a' megtelepedés a' kormányzó engedelmétl tétetett
függvé 's a' t.; de mind ez kevés hatással volt a' népetlen nagy tereken.

könynyen

szerzett gazdagságot

califbrniai

,

,

,

,

;

;

Reményleni lehet azonban

hogy

,

e'

rémes állapot nem

lesz tartós.

Fels

Californiának az angol faj általi megszállása gyors léptekkel mozdítja el
a' mveltséget. Elláthatlan szekérsorok érkeznek hónaponkint amerikai
beköltözkkel a' határhegyeken át. Az ipar és kereskedés naponkint
gyarapodik. S. Francisco, e' hasonlíthatlan jóságú kiköt, természetes
öszszeköttetési pontot képez Amerika 's Asia közt 's az erkölcsiség, törvényesség és szilárd polgári rend oltárai folyvást emelkednek. Californiának
nagy és szép jövendje van 's a' gazdag és kedvez fekvés ország polgárosítása Európára is kiszámíthatlan hatást igér. Az európai terményeknek 's iparnak új piaczok nyilnak, 's a' csendes óceán habjain új élet ébred,
melylynek lüktetése már is kezd mutatkozni.
T.
Calomarde. (Don Francesco Tadeo) ezen a' legalsóbb néposztályból
;

,

—

legfensbb méltóságokra hágott spanyol státusférfi 1775-ben sz. Villel
Teruel tartományban, Arragoniában. Szüléi bocskorkészitésbl
éltek. Atyjának nem volt ugyan módja fia nevelésérl kellleg gondoskodni, de átlátá a' hasznot, melyly reá iskolai kiképzdés által háramlana.
Azért a' kis Tadeót jó szerencsére Teruel városába kldé latin nyelvet
azután
tanulni, hol a' fiú elbb levélhordozással keresett némi élelmet
szorgalma 's munkássága által Garcis marquisn figyelmét voná magára,
ki
apródúl magához vévé. További kiképzése végett Saragossába
ment. — Itt gyermekeket nevelt, 's igy képes volt egyetemi tanulmányait
elvégezni; ügyvéd, jogtudor 's az arragoniai gazdászati egyesület tagja
magasra tör lelkülete
lett. Saragossa nem sokára szk lett szellemének
's talán jövend nagyságának sejtelme
Madridba vezeték. Több nagy
befolyású férfihoz intézett ajánlólevelekkel ellátva érkezett meg. Itt
különösen Dr. Lerga, a' király udv. orvosa közbenjárására, kinek unokahugát nül vévé hivatalt nyert az igazságügyi ministeriumnál. 1808ban, a' zavaros idket használva, végképpen elhagyá nejét, 's futva a'
franczia kényuralom ell az aranjuezi központi juntával Sevilla, és Cadixba
ment, 's mivel osztályának több hivatalnoka Madridban maradt viszsza,
Cadixban az igazságügyi ministerium magas hivatalnokává léptetett el.
azonnal eltaMidn azonban 1814. a' király viszszatére Spanyolhonba,
lálá, hogy az alkotmány párthívei egy idre veszve vannak, 's Valenciába
a'

faluban,

,

t

,

;

,

C
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uralkodó királynak meghódolni. Jutalmul a' Secrehivatalnoka lett. Ezen minsógóben bizonyos gazlegfhl)
Tndias
taria de
dao- amerikai püspiikség oda engedéséért tetemes pénzöszszeggel liagyván
magát megvesztegettetni, e' tetteért Toledoba számzetett. Midn a'
király 1810-ban Donna Isabella de Braganza portugál infansnöt nül vévé,
sietett a' korlátlanul

ennek kiséri kr)zött C. is becsúszott Madridba. IMerénye azonban kitudatván, a' király újra Pamplonába számzte. Az alkotmány viszszaállitása
után ismét me<^elent Madridban 's még egyszer megkisérté a' szabadelvséget. St az „El vnirersel" hirlap számára a' papirt saját arragoni gyárál)ól ingyen fölajánlá. De nem hittek néki 's hivatal nélkül
maradt. Midn tehát 1823. a' franczia hadsereg a' korlátlan trónt Spa,

nyolhonban ismét megállapitá C. a' Madridban székel kormány titoknokává neveztetett, 's a' király új ministerei nem sokára föllelek benne
a' szándéklott reactio leghasználhatóbb eszközét. Azért is a' „Camara del
reál patronato" titoknokává nevezték ki igen nagy befolyású 's gazdagon jövedelmez állomásra. Nemsokára ezután az apostoli párt unszolására éppen igazságügyi ministerré lett az eladó ember, kire Spanyolhonban a' papi dolgok is tartoznak e' mellett azonban emiitett helyét is
megtartván. Most a' szerencse legfensbb fokán látá magát; a' legfontosabb
ügyek kezein mentek keresztül, a király egész kegyét birá mivel szeszélyeinek igen tudott hízelegni, 's szükségben ügyes tanácscsal állani el. A'
kalandorok és szerencsevadászok, kik rendjeleket vagy gazdag hivatalokat óhajtanak, meghajlottak eltte, 's nem kimélék a' gazdag ajándékokat, hogy közbenjárása által czélukat érhessék. Fölállitott titkos rendr,

,

,

,

sége által határtalan befolyást gyakorlott az egész félszigetre ; a' royalisminden rendeleteinek vak engedelmességet szerzett; a' jesuiták viszszahívattak, a' kolostorok viszszaállittattak, az egyetemek bezárattak, 's mégis találkoztak hízelgk, kik a'
mindenható ministert tudományok pártolójának nevezték, 's mint ilylyennek könyveket ajánlottak nekie. Azon párt terveit, melyly már
akkor Don Carlos infanst, mint lobogót tzé ki, hogy az alatt a' kizárólagos hatalmat magához keríthesse, tökéletesen átlátván, alattomban pártolta, 's midn az elleges mozgalmak, mint Bessiéres vállalata 1825, 's a'
cataloniai veszélyes lázadás 1827-ben szerencsétlenül ütött ki, a' résztvevknek kegyetlenséggel határos megbüntetése által tudott magára olyly
szint ölteni, mintha semmi fell sem tudott volna. Midn azonban a'
fcsapásnak kellé tö''ténni C. igen sebesen játszá merész játékát, 's mindent elvesztett, mert mindent egy kártyára tett. 1832-diki septemberben

ticus önkéntesek fölfegyverzése által

,

ugyanis, miután VII. Ferdinándot La Granjában a' köszvény anynyira
ki
C. els volt
megrohaná, hogy udvari orvosa holtnak nyilvánította
Don Carlost királyul dvözlé. Nemsokára ezután hire jött a' király életben létének, de az infans emberei eltökéllek magokban elhatározó lépést
tenni, 'e a' trónt Don Carlos számára az 1830. martius 29-diki rendelet
eltörlése által biztositni. A' testileg 's lelkileg gyöngélked királyt rábeszéllek, hogy azon rendeletet 's végintézete azon pontját, melylyek szériát a' királyné az ország kormány zóájaúl neveztetik ki, venné viszsza, 's
az új rendelet fogalmazása melyly szerint Ferdinánd király a' salicus
törvényt 's ezzel Carlos thrónöröködését újra érvényesíti, C. igazságügyi
,

,

,

;
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a' király parancsát, 's ettlfogva általános
gylöletet is vont magára. Donna Luiza Charlottainfansnö. D. Francisco de
Paula infans neje 's Krisztina királyné nvére, La Granjába futott, C.
rainistert maga elébe hivatá, szitkokkal árasztá, st arczát egy ers pofoncsapással meg is sérté. Ugyanennek unszolására a' király a' martius29-iki
rendelet viszszavételét, 's végrendeletének megmásolását kicsaltnak nyilvánította, 's ezzel a' rainisterium megbukott. C. arragoniai jószágainak
egyikére számzetett, három hónappal késbben pedig az arragoniai fkapitány parancsot kapott elfogatására. Mirl C. titkon tudósíttatván,
tanácsosnak tartá, szökésben keresni menekülést. A' pompás diszöltönyök
félretétettek
's érdemrendek
's az egykori mindenható
minister barát
ruhába öltözve alázatos számár kemény hátára hágott hogy a' hegysé-

ministerre bízatott. C. teljesité

,

,

,

gen át Frankhonba juthasson. Midn az els franczia falut elérte az
elfáradt szamár öszszerogyott alatta és C, ki már olyly mélyen esett
politikai fénypolczáról most testileg is elesett, mégpedig fájdalmasan,
mert karját kificzamitá. Ez id óta többnyire Orleansban mulatott a'
franczia rendrség felvigyázása alatt. Megh. 1842-ben; csak fél millió
franknyi értéket hagyván hátra, mibl azt gyaníthatni, hogy roppant kincseit Spanyolországban hagyá hátra. Életrajza regényesnek látszik, 's
még sem egyébb mint
képe azon kalandos életpályának
melylyet
a' legújabb idben a' Spanyolhonban fölmerült
nevezetes státusférfiak
közül olyly sokan átfutottak. Merészen játszott, sokat élvezett sokat
vétkezett, de a' Nemesis sújtó kara még élve elérte. Viszszaesett a' nagy
tömeg 's a' köznapi élet jelentéktelenségébe melylyhez úgy születésére,
mint érzelmeire nézve tartozott; neve csak akkor fog említetni, ha becstelen
státusférfiakról lesz szó, kik hazájukat örvénybe vezetni segítettek.
B.
Camarilla. Ujabb idkben gyakran hangoztatott
gylöletes név
spanyol találmány, melyly 1814- ben VII. Ferdinánd spanyol király viszszatérte után jött divatba midn alacsony hízelgk foglalák el a' királyi
elteremeket 's nyertek befolyást a' státusgyek vezetésére. Jelent a'
,

,

h

,

,

,

,

—

,

,

és cselszöv udvari pártot, melyly alattomban a'
alkotmányos kormánynak ellenszegül 's ennek czéljait meghiusítja. Noha Spanyolország adott nevet a' szerencsétlen rendszernek,
más országok is érezték átkos súlyát. Csaknem mindenütt akadtak kegyenczek mindkét nembl, kik a' kényuraság minden fajának szolgai segédkezet nyújtottak a' népszabadság elnyomására.
A' ca&meí-kormánytól,
melyly szinte ellentéte az alkotm. ministeriumnak abban különbözik,

szó

titkos befolyású,

törvényes

,

,

—

,

hogy

cabinet a' fejedelemnek általa nevezett 's nyíltan fellép kormánysegédeibl áll, tehát ismert hatalmat gyakói'ol, míg a' camarilla csak udvari
szolgákat, a' fejdelmek legközelebbi köréhez tartozó kegyenczeket, gyaka'

ran komornyikokat

gyóntatókat aszszonyokat is foglal magában kik a'
fejedelem elhatározásaira, mindennem eszközök által, vezetve, rábeszélve, vagy tartóztatva 's lebeszélve, hatnak. E' hatás természetesen még
sokkal roszabb , mint a' cabinet-kormányé. Látjuk , hogy a' camarillák, a'
hol csak fenállanak bizalmatlansággal 's idegenséggel töltik el a' fejedelmeket a' becsületes státustisztvíselk , a' jog és közjó érdekében dolgozó
hatóságok a' fejedelem bizalmával csak látszólag bíró, de különben háttérbe nyomott azonban felels mínisterek 's státustanácsosok, fleg a'
,

,

,

,

,

,
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kütelességteljesitö képviselk iránt párt és önzés érdekeit teszik a' valódi
felingerlik a' fejedelmi
kormányérdekek helyébe ravaszul táplálják
szeszélyeket és szenvedélyeket és igy a' valódi nyilvános kormány ellenébe titkos, tisztátalan, napfényt kerül, felelsségtelen kormányt tesznek, melylynek üdvtelen czélja a' törvényes tekintélyeket önzési vagy
aljas pártérdekek gépeivé alacsonyítni 's a' legnemesb törekvéseket sötét
ellenmüködések által liiusitni meg. A' veszélyeket mik a' státusokra 's
,

't*

,

,

,

nem

csak a' szabadságra 's jóllétre, hanem a' népek erkölc.-iiégére is ilyly camarilla-kormányból származnak, bven bizonyitja, ha
más példákat nem emiitünk is, Franczia, Spanyol, Portugál országok története.
T.
Caiiibrídg;e. A' hires angol fiskolán kivül, melylyrl bven szól a'
„History of the Vniversity uf Cambridge (London, 2 k. 1805), nevezetes
az amerikai cambridgei egyetem is melyly Massachusets státusban van,
fejedelmekre, és

—

,

lG38-ban Harvard lelkész által alapíttatván, róla Harvard-Collegiumnak neveztetik. Legrégibb az amerikai egyetemek közt, angol rendszerrel 's kitn tudom, kincsekkel, fleg csillagásztoronynyal bir 's 30
oktató alatt 3
Cambridge Adolf Fridrik hg. a'
400 tanulót számlál.
hannoveri király testvére (I. Közli. Ism. Tára, II k.) IV. Vilmos király
halála után 1837-ben, midn Ern August legöregebb berezegi testvér
lépett a' hannoveri thrónra melylynek C. helytartója volt, viszszament
Angliába, 's azóta magánéletet élt.
ez.
Caiiierali&tika. Tudományos eladása a' státuspolgárok anyagi munkássága egész terének 's minden ágainak. Jól meg kell különböztetni a'
szorosan vett financiai 's nemzetgazdasági tudományoktól. Három f
ága a' mezei gazdaság, melyly a' földmivelést, állattenyésztést a' kert- és
rétraivelést, erdszetet és bányászatot foglalja magában; az ipar- és
kézmiitan, melylynek mezeje a' szerint, a' mint az emberi szorgalom terményei emberi kéz vagy gépek által hozatnak el, a' manufacturákra 's
gyárügyre terjed; 's a' kereskedéstan. A' cameralistika csak legújabb
korban lett tudományos feldolgozás 's azon figyelem tárgya, melylyet a'
's

,

,

—

—

,

,

—

:

társaság jóllétére gyakorlott jelentékeny befolyása miatt érdemel. Eleinte
eltévesztetett a' nézpont, melyly a' tudományt a' rendszerben megilleti, 's
a' camerális tudományok neve alatt az öszszes státustudományokat értették
vagy legalább mind valamenynyit vegyesen tárgyalták. Legújabb
idben azonban meg vannak e' tudományágak egymástól különböztetve,
's a' különbség azáltal is elismerve, hogy némelyly fiskolákon
az elbb
már fenállott cameralistikai tanszékek mellett a' státustudományok külön
önálló tanszékeket nyertek. Eautóbbiak kétségkivül a' ftudomány,niellyhez a' cameralistika csak segéd- és elkészületi tudományi viszonyban áll.
Azon nevek, melylyek magokat a' cameralistikai tudományok kidolgozásában, ezeknek a' rendszerben elfoglalt újabb helyzete óta, kitünleg
érdemesítették: Weber Lamprecht
Walther Sciimah Sturm Fulda,
Rau 's a' t. Azonban ezek is gyakran idegen tárgyakat vonnak a' camera,

,

,

listika

mazik.

körébe

—

,

mint

politiát

financiát

's a' t.

,

,

miáltal fogalomzavar szár-

ez.

Campbell (Tamás)
1821-ben

,

,

a'

hires ujabbkori angol költ (1. Közh. Ism. T. II k.)
New-Monlhly-magazint" alapította, Anglia egyik legjelesb
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miután 1831-ben új havi iratot, a'
Metropolitan magazint, kezdé szerkeszteni. Barátja Fox 300 ft. sterlingnj
nyugdíjt szerzett neki. 1828-ban a' glasgowi egyetem tanulói rectorukká
választották egyike volt a' londoni egyetem legmunkásabb elömozditóinak 's nagy részt vett 1825-ben annak terve elkészitésében. 1842-ban
azután a' boulognai fürdben tartózkodott 's ugyanott meg is
utazott
halt 1844-ben 67 éves korában. Tetemei a' Westminster-abbey úgynevezett költ-szegletébe (Poets-corner) takarittattak el, Shakespeare emléke
mellé. Ujabban Algieri leveleket irt, ottani utazása eredményét, 's Siddons hires színészn és Petrárcha életét. — h.
Campbell (Sir John) az angol parlament tagja 's egyik legkitnbb
jogtudós, 1778-ban született. Atyja Edinburgh mellett falusi pap volt.
folyóiratát, melylyet 1832-ig vezetett,

i

;

,

,

,

Tanulmányait végezve Londonba ment 's ott egy ideig a'Morning-Chronicle mellett tudósító volt. 1807-ben mint ügyvéd lépett fól, 's csakhamar
fényes gyakorlathoz és nevezetes jogtudós híréhez jutott. Mint jogtud. iró,
közlötte a' legfontosabb eseteket, mik a'Kingsbench és Commonpleas törvényszékeken eldöntettek. Hasonló közlemények az angol irodalomban
birák rendesen a' korábbi hasonló Ítéletek szee' dolgozataiban nagy tehetséget tanúsított :
világosan és pártatlanul adni el a' legbonyoltabb eseteket. E' tehetsége,
melyly
párosulva egyenes skót gondolkozás- és cselekvés-módjával
olylykor makacs idiotismusba megy át igen tisztelt állást biztosított neki
a' birák között és parlamentben. Ebben, meggyzdését követve, a' whigpárthoz csatlakozott és kivált a' jogviszonyok tárgyalásainál, befolyásos

fölötte fontosak,

mivel

a'

rint szoktak bíráskodni. C.

,

,

A' parlamentbe ismételve választatott meg. A' whigministerium f koronaügyészszé (Attorney-general) tette melyly hivatal
legalább éveukinti 10,000 font stget hajt be. 1841-ben irlandi lord cancellár lett 's bár eleinte rósz néven vették egy skótnak e' hivatalra neveztetését csakhamar köztiszteletet vívott ki magának. De követk. évben
már tory utódának kellett átadni helyét. 1846-ban pártja ismét kormányra
jutván Lancaster grófság cancellárja lett. Campbell mint szónok ékesszavazattal birt.

,

,

,

,

beszédei rendszerint olyly durvák és simitatlanok mint gondolatai mélyek és érvei meggyzk. Egy másik John
Cam;)6 e// Portugallíában szerzett magának rósz hírt, mint D. Miguel ^ártosa. Tábornok lévén a' bitornak hadseregében , többször harczolt Don
Pedro ellen, de mindenkor szerencsétlenül. Miguel elveretése után is
folytonos öszszeköttetésben maradt a' míguelistákkal és papokkal, 's
még 1839-ben is lázadás szervezésével foglalkodott Portugál déli részészólásra kevés gondot fordít

ben.

—

,

Cs. F.

éjszaki szélesség 42"— 52° és a' keleti hoszszaság 289"—
312" között fekszik; területe 12,000
mérföldet foglal el, lakosainak
Fels-Canada,
száma 1840. évben valamivel kevesebb volt egy milliónál.
mföldnyi
melylyet fleg Ottawa folyó választ Alsó-Canadától, 5000
terilletévela' négy nagy tó u. m. Erié, Ontario, ffí/row- és úgynevezett
mföldet fogFels-tó, környékében fekszik, melylyek öszszesen 2700
lalnak magokban. Legnagyobb részint angolok lakják uralkodó vallás az
anglicana de a' díssenterek is törvényes akadály nélkül gyakorolják hitvallásukat. Fvárosai: Toronto, hajdan York, az Ontario-tó mellett, és

Canada. Az

D

—

Q

;

,
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egyesült

A' müveltsí^g korán sincs ugy elterjedve, mint a' szomszéd
állodalmakban; angol tudósitások szerint a' fels-cnnadai alsó-

liázban gyakran ültek olyly kój)visolk, kik sem olvasni sem irni nera
tudtak. Fülde igen termékeny
éghajlata szelídebb és kellemesb az alsócaiiadaiiiál.
Al.^ó-Canadát íuleg katholikus f'rancziák lakják a' qnebeki
,

;

egyházi kormánya alatt, kiknek száma 800 ezer körül van; terü7000
mfbld; éjszak-nyngatra Uj-Wales, éjszakkeletre Labrador és
Uj-Brannsehweig tartományokkal, kelet- és délre az egyesült álladalmakkal, délnyngatra pedig Felsö-Canadával határos. Müveit része a' SzLörmcz íblyani mély víUgyében terül el, melyly egyik legnagyobb vize
Ejszakamerikának, a' Fels-tónál eredve, Niagara név alatt a' hires
zuhatagokat képezi ,'s háromszáz mfld. hoszszaságu folyása után a' tle
nevezett öbölbe merül. A' 8z.-Lörincz folyam mellett, min nagy kereskedöhajók 80 mföldnyire járhatnak fölfelé fekszik Quebek, Éjszakamerikának legersebb vára
fellegvárral
melyly bevehetlennek tartatik.
Quebeken kivül Montreal a' legjelentékenyebb hely. Alsó-Canada éghajlata zordon, nyara forró, tele pedig jéghideg. Folyamok, tavak és
hegyek, de egyszersmind járhatlan erdk és mocsároknak is bvében van.
A' bennszülöttek csekély számmal vannak alig mennek 30 ezerre a'
huronok éa irokézek törzséhez tartoznak, 's a' keresztyénséget mind elfogadták és némi mveltségi fokra emelkedtek, nevezetesen íoldmivelést 's
kézmü\eket^ znek. Hajdan mindkét Canada bvelkedett szrösbrü állatokkal, és a' szcsáriíkereskedés legfontosb keresetág volt. Mostani terményeik pedig gabona és marha Nyugatindia számára, hadi hajóknak
való épületfa, dohány, némi ásványok (vas, réz, ón, kszén 's kén),
fleg pedig halak melylyek a' szcsárúk helyét foglalták el. E' vidékek
kereskedelmén^ még mindig a' Hudson-társulat uralkodik Britt-Amerikának reá ruházott fölségi jogát csaknem a' földsarkkörtl az egyesült
l)Ü8]>r)k

a

lete

,

,

,

,

,

:

,

,

álladalraak határszéléig és a' sziklahegyektl az éjszak-atlanti oczeánig
gyakorolván.
Canada 1791. év eltt Quebek név alatt csak egy tartományt képezett;
de ekkor az úgynevezett „1791-i alkotmány" által a' viszonyok uj alapon
rendeztetvén, két kerületre, u. m. Fels- és Alsó-Canadára osztatott,
akkép húzatván a' határvonal, hogy Fels-Canadára a' népességnek túlnyomólag angol része Alsó-Canadára pedig a' franczia gyarmatosok
nagy tömege esett. Az alkotmány mindegyik tartományban a' végrehajtóhatalmat kormányzóra a' törvényhozóhatalmat pedig fels- és alsóházra
Ccounr.il and assenibhj) bizta. A' felsház tagjait
7-et Fels- 's 15-öt
Alsó-Canadában
a' kormányzó élethoszsziglan nevezé ki. Az alsóház
tagjai
IG a' fels 's 50 az alsó tartományban
a' földbirtokosok által
négy évre választattak, a' szavazati jogot
is gyakorolván. A' két ház
,

,

—

,

—

—

—

nk

és a' kormányzó által elfogadott bili törvénynyé válik, haoeak a' király
közbe nem veti vétóját, mire neki kétévi határid volt engedve. A' biroi
hatalom független Alsó-Canadában a' régi franczia szoká^ogok biztosítvák voltak. A' két Canadának e' nemzetiségek szerinti elválasztása a'
kormány érdekére káros ellenkezést szült az ottani népfajok között.
Masik hiba volt egy ministerinmnem és egyedül az angliai kormánynak
;

felels végrehajtótanács felállítása. Alsó-Canadában

a'

council és birói
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kar kizárólag angolokból képeztetett minek következtében minden politikai ellenzék egyszersmind nemzetivé lön. Tömérdek viszszaélés és megnemhallgatott panasz miatti sorelemeiket a' canadaiak végre 1828-ban az
angol parlament elébe vitték 's a' vizsgáló bizottság elismerte azoknak
jogszerségét de a' ministerinm meghiiisítá a' sikert 's ezáltal uj elkeseredést okozott. Roebuck az ismeretes radical, 1834-ben 92 sérelempontot terjesztett a' franczia népesség részérl parlamenti tárgyalás alá. A'
ministerium most három biztost küldött a' gyarmatba kiegyenlítés végett
,

,

,

;

azon ajánlattal, hogy a' canadaiak a' király számára állandó civillistát
rendelnének 's minden hátralékot rónának le a korona viszont minden
jövedelemrl, az állodalmi telkek eladásából folyandókat kivéve, le fog
mondani. Az alsó-canadai gyülésház azonban félreveté e' javaslatokat,
az alkotmánynak egészleni megváltoztatását kívánván, nevezetesen: hogy
a' felsház tagjai szintúgy a' néptl választassanak, mint az alsóházbeliek.
Bekövetkezett a' régi állapot az alsóháznak minden törvényjavaslatát
elvété a' felsház az alsóház pedig viszszatorlásul az adót meg nem sza;

,

;

;

Fels-Canadában a' három biztos szintolyly csekély szerencsével
mködött. Itt az ellenzék gyzvén az alsóházban W. L. Mackenzie nev

vazá.

,

skót születés vezérének indítványára némi adómegtagadás határoztatott,
a' kormánynak öszszes kiadásaira nem több mint 7000 font sterling ajánltatván. Sir Francis Head a' gylést feloszlatá , és az uj választások conmelyly épp olyly ers volt mint a'
servativ többséget eredvényeztek
,

,

reformerek elbbi többsége 2 t. i. 1 ellen. Ez utóbbiak panaszkodván,
hogy a' kormányzó megvesztegetésekhez és más tilos eszközökhöz folyamodott a' republikánus párt Papinaeu vezérlete alatt anynyira elha,

,

,

,

talmasodott, hogy a' kormányzó Angliába azt jelentené: hogy a' kormánynak e' pártot le kell vernie ha általa leveretni nem akar. Lord John
resolutiót terjeszte,
Russell most az alsóház elébe tíz úgynevezett
melylyekben a' canadaiak követelései mind elutasittattak 's megparancsoltatott nekik hogy a' kormány hátralev 's folyó kiadásainak fedezésére tstint 142,160 f. sterl. öszveget készen tartsanak , melyly esetben
,

,

,

és ha a' civillistát megajánlanák a' kormány nekik hagyandja a' koronajövedelmeket, 's viszszaállítandja az eltörlött hbéralkotmányt. E' határozatok hallatára Alsó-Canadában rögtön úgynevezett „erszak elleni
egyesületek^^ alakultak melylyeknek tagjai puskákkal fegyverkezve jártak a' gylésekbe. Az 1837. august. 18-án öszszeült assembly szinte nem
válaszfóliratában ama
mutatott több engedékenységet mint azeltt
az
resolutiokat az angol parlament részérl hatalmávali viszszaélésnek
alkotmány és a' gyarmat törvényei ellen elkövetett merénynek nyilatkoztatván, 's kijelentvén, hogy ilyly körülmények közt az adó megajánlásáról szó sem lehet
ha pedig a' kormány nyers erhöz akarna nyúlni a'
végeredvény könynyen az uralkodó párt ellen üthetne ki. Feleletül e'
válaszföliratra a' kormányzó elhalászta az assemblyt bizonytalan ideig;
mire a' néppárt öszszébb csoportozván Montrealban egy középponti
választmány alakult, 's a' „szabadság fiai'* felszólitványokat bocsátottak
a' szabad Ej szakamerika ifjaihoz. Az úgynevezett loyalisok hasonló szen,

,

,

,

—

,

,

;

,

vedélylyel léptek

föl,

egyesülési pontjokul a' „dóriai club'' szolgálván. Az
a' loyalisok idézték
el, 's 1837. nov. 6-án

els nyugtalanságokat

a

^

;
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Montreal városban í'olyt az els vér. A' szabadság fiai ugyanis midn
éppen gylésbl jöttek, a' dórialak által megtámadtatván, közöttük csata
keletkezett, melylynek terén halottak és sebesültek maradtak. A' gyztes loyalisok kicsapongásokra vetemültek 's többek közt ogy ellenzéki
hirlaj) sajtóit szétrombolták. Kkkor Papiiteait
Brown, Nelson és 0' CalUiyhait elhagyák Montrealt,'s — az elst kivéve
fegyveres fölkel csapatok élére állottak. 1500 szabadságfi
Nelson vezérlete alatt, nov.
23-án St. - Denis falu mellett olyly vitézül harczolt, hogy az ellenök
kiküldött angol sereg kénytelen ln Montrealba viszszavonulni. A' második, bár kétes ütközet melylyet Wetherall ezredes nov. 2G-án Brown
vezérlete alatti GOO fölkel ellen St. - Charles mellett vivott, de kivált
a' papság ellenmüködése, Papineau tétlensége 's a' fnökök közti egyenetlenség, a' fölkelkre csüggesztleg hatottak. Broion és Nelson az
egyesült állodalmakba menekültek a' még fegyver alatt maradt fölkelk
pedig dec. 14-én St. - Eustach és Grand-Brulé mellett meggyzettek. A'
fels-canadai elégületlenek dec. 4-éu törtek ki
midn
Machenzie és Van Egmont, Napóleonnak egykori tisztje, 500
mások
szerint 3000
emberrel Moutgomery- Tavern mellett Toronto közelében megjelenve, a' várost rohammal akarák bevenni de tervök elárultatván meghiúsult dec. 7-én pedig a' M' Nab ezredes vezérlete alatti loyalis katonaságtól megtámadtatván
csekély ellenállás után futásnak eredtek. E' szerint mindkét Canada fölkelése 1838. év elején tökéletesen elnyomatott ugyan ámde még csak ekkor kezde mutatkozni a' valódi veszély
mert az elégületlenek öszszeköttetést szerezvén az egyesült álladalmakban megkísérték ezeket Angliával háborúba bonyolítani. Az oda menekült Mackenzie és Van Resselaer (éjszakamerikai, Albanyból) Mary szigeten 550 fegyveres emberrel és 12 ágyúval állást foglalván, a' canadai
köztársaság nevében proclamatiókat bocsátottak ki 's 300 hold legjobb
földet, meg 100 dollár készpénzt Ígértek mindennek, ki a' szabadság fiai
mellett fegyvert fogand. A' canadai partmelléket M' Nab ezredes 4,000
fegyveres loyalissal meg szállván
Carolina éjszakamerikai gzhajót,
mivel a' felkelk számára folyvást embereket és fegyvereket szállított,
minden áron elfogni szándékozók, 's azt csakugyan dec. 29. és 30. közti
éjjel Dreu) kapitány öt hajóval megtámadva
minden ellenállás leküzdése
után felgyújtotta 's ezen állapotban a' folyamon lefelé hajtatta a' zuhatagokba, hol porrá zúzódék. Rajta még tíz él személy volt, kik természetesen szinte ott találták rémes halálukat. Ezen esemény 's az angolok
kegyetlensége sok amerikaiban boszút gerjeszte, kik aztán viszszatorlásul
Sir Róbert Peel angol gzhajót rombolák szét legaggasztóbb alakot vön
pedig a' viszály 1840. nov. 12-én, midn egy canadai angol hivatalnok,
M' Leód, kirl azt tartották, hogy a' Carolina szétrombolásában igen
munkás volt, éjszakamerikai birtokon találtatva, elfogatott, 's Uj-Yorkban esküttszék elébe állíttatott. iW Leód azonban fölmentetett 's végre
a' két álladalom közötti egyenetlenségek is elintéztettek
még ])edig kedvezleg az éjszakamerikai igényekre
viszálypontra,
a' legfontosabb
t. i. a' határszabályozásra nézve Anglia
engedékenységet mutatván.
A' canadai fölkelés híre 1837. év utóján jutottéi Angliába, hol olyly nagy
benyomást tön, hogy a' parlamentnek karácsonyi szünidejét meg kellé
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1838. januárius 21-én kezddmindkét házat február 8-ig íbglalkodtaták. Roebuck mint a' canadaiak ügyvéde lépett fól, 's néhány politikai barátjával együtt azt kivánta,
hogy Anglia mondjon le fönségi jogáról 's a' szabad Canadával kötend
kereskedelmi szerzdés által szerezzen magának elnyöket; de csak 8
szavazat helyeslé e' szabadelmü politikát, 150 pedig John Russell lordnak
azon bilijét fogadá el, melylyben Canada alkotmánya 1840 évi nov.
l-ig felfuggesztetni 's a' törvényhozó hatalom egy fkormányzóra ruháztatni javasoltatott ki egyszersmind az adó beszedésével 's a' tartomány
közigazgatására fordításával bizatnék meg. Az uj fkormányzó, John
George Lambton, gróiDurham, minden gondját arra fordítá, hogy az
rövidíteni. A' tárgyalások az alsóházban

tek,

's

,

,

de túlságos szigor nélkül. Az
a' törvény útját, melyly a'
befogottakat bizonyosan akasztófára vezette volna gróf Durham a' pártvezéreket Nelson Wolfredet és Robertet, Papineaut 's még más huszonegyet bizonytalan ideig a' Bermudi-szigetekre számzte egyszersmind
a' közigazgatásban és a' mveletlen földek eladására nézve jobb rendszert
hozott be miáltal egy régi sérelem lu orvosolva. A' vádlottak sorsuk
fordulatával igen meg voltak elégedve 's a' nyugalom kielégít gyorsasággal állt ismét helyre. Az angol toryk azonban a' számzésben megsértését látták a' canada-actának 's mindkét parlamentházban keresztülvitték ama' rendelet roszszalását; mire Durham rögtön lemondott, 's 1838.
novemberben viszszatért Angliába.
Durham tanácsára, melylyet viszszaérkezése után az angoloknak adott,
hogy tudnillik a' canadai népfajok egymássali ellenkezésének megszünteköveti lord Sydenham
tése végett a' két képviselet egybe olvasztassék
és Sir Ch. Bagót kormányzók alatt engesztel politika követtetvén, nem
csak a' számzöttek bocsáttattak haza, hanem a' felköltek közül többen
magas kormányhivatalokat is nyertek melyly rendszabály miatt azonban
új elégületlenek táraadtak az úgynevezett loyalisok, névszerint a' M' Nab,
Seicelly Bulton, Robinson és Fenton családok, kik azeltt minden hivatalokat magok közt osztottak fel 's a' törvényhozó tanácsban többséget
képeztek. De mindez máskép ln mióta a' kormányzók tanácsadóikat,
kik most ministereknek nevcztetvék, fleg a' franczia ivadékból választották. Sir Allan M' Nab , kinek, az 1837
1838-i lázadás legyzését fleg
lehete 's kellé köszönni, pártjával együtt minden reformnak teljes erejébl ellenszegült. Más részrl az alsó-canadai francziák is szorosan öszszetartottak a' fels-canadai radicálok velk egyesültek, 's a' toryk ekképen
minden erködésök daczára kevesebbségbe jutottak. Az els egyesit
parlament elfogadván a' fels-canadai utolsó külön parlamentnek azon
törvényjavaslatát, miszerint a' fels-canadai lakosok közül valamenynyien kik az 1837
1838-i forradalomban veszteséget szenvedtek, az
angol kincstárból kártalanittassanak
ezen bili Angliába küldetett; de
miután a' whigministerium által az angol kincstárból fizetend kárpótlásra
vonatkozó pont helyben nem hagyatott a' canadai felsház azt indítványozta, hogy a' kárpótlás az egyesült canadai tartományok öszszeolvasztott pénzalapjából eszközöltessék; mi ellen a' franczia canadaiak mind
felzúdultak. E' párt vezére a' csak alig kegyelmet nyert 1837-i pártüt,
elégületleneket
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Paptneau volt. Végre a' kárpótlási öszveg meghatározására biztosok küldettek, kiknek inüköilL'sc lord Metkalfe és eonservativ miuisLeriuma idejére
esik. 1846-baii a' lord lemondván, a' következett év elején lord Elgin
lépett be mint uj helytartó. A' biztosok jelentése a' kárpótlás tárgyában
téve; de a' eonservativ ministerek nyugodni hagyták ez
loyalisok ingerültségétl; 1847-i nyáron pedig Elgin lordgyülésház feloszlatását és uj választásoknak, melylyek a' eonserpártot ersíteni fognák, elrendelését tanácsolták; e' rendszabály

már meg
ü'i'yet,

nak

a'

vativ

volt

télvén

a'

többséget eredvényezett, 's a'
t. i. liberális
eonservativ ministerium mindjárt az ülések kezdetén megbukván, helyébe
természetesen szabadelv ministerium lépett. Az uj miuisterek AlsóCanada kárpótlási kérdését eldöntés végett a' ház elébe terjesztették 's
annak helybenhagyását megnyerték. A' kárpótlási bilinek Elgin lord általi
megersíttetése borzasztó kitörésre szolgált jeladásul a' loyalisok részérl,
kik a' megersítés napján, 1849. april. 25-én, Elgin lordot és a' Hberalis
párt néhány ismeretes tagját polozsna tojásokkal hajigálták, elleneiknek
több házát megrongálták, végre a' parlamentházat ostrommal bevevén,
mindenestül hamuvá égették. E' lázadás, melylyet a' dölyfös M' Nab
rendezett, tisztán fajháború volt. Április 28-án az alsóház bizalmi föliratot szavazott a helytartónak 46 szóval 17 ellen. A' megbukott loyáhsok
Ano-liában kerestek pártfogást; de a' kárpótlási bili viszszavételét ott sem

azonban épen ellenkezt,

,

eszközölhették.
1849. apr. 25-e óta

rséggel

nyugtalanságok Canadában idszaki szabályszeMinden hónapot erszakoskodások jelölnek, kivált

a'

ismételtettek.

Toronto- és Montrealban ; legjelentékenyebbek 's több emberélet veszteségével öszszekötvék voltak az aug. 15. és sept. 15-én Montrealban elfordult nyugtalanságok. Több párt áll a' kormány ellenében. Az
els a' loyálisoké , kiknek feje M' Nab a' legveszélyesb izgatók közé tartozik. Párthívei, a' régi gyarmat-aristocratián kivül, hajdani katonatisztek és katonák, toryk és irlaudiak. A' második párt a' „politikusokból",
hajdani ministerekbl és hivatalnokokból áll kik minden áron ismét
SL
hivatalaikba akarnak jutni. A' harmadik pártot Alsó-Canada franczia
lakosai képezik kik a' két tartománynak egyesítése miatt elégületlenek.
Angliának legtöbbet árt az, hogy a kormány egy pártnak sem birja vagy
,

,

mányokkal. A' loyalisok felekezete (british american League) még sokkal
tovább megy és a hálátlan anyaországtól elválást követel. E' kivánat
,

1849. apr. 25-e óta Canadában a' legáltalánosabb. Végre a' gyai-matnak
régi éjszakamerikai pártja Canadát az egyesült álladalmakhoz akarja
csatolni (annexation). Lásd Canadáról bvebben: Hoirison: Sketches of
CanaJa ; A topographical description of the prorince of Loicer Canada
Folitical and fiistowith remarks on Upper Canada by G. Bouchette.
Canada, by Roethe
grivances
The
Canada.
of
Lower
rical account of
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Cannabtch Gottr. Ker. fia, ö maga is lelkész Greussenben, szül. 1786ban Sondershausenben. Földleirási számos munkái által lett ismeretes
ezek közt legismeretesbek „Lehrbuch der Geographie^' (14-ikkiad. Weimar, 1836) és „Kleine Schulgeographie" (14-ik kiad. Weimar 1841.)
Gaspari Hassel 's Ukerttel együtt adta ki 23 kötetben a' földleirás teljes
kézikönyvét 's Meinerttel Galetti alig. Weltkundejének 9-ik javított kiadását Schiclz alig. Erdkundejében irta a' 19 's 21-ik kötetet, adta továbbá
iró

:

,

,

,

;

—

ez.
egyes országok geographiáit.
Cancellária. Az angliai cancelláriáról (Chancery) lásd angol törvénykezés alatt. A' franczia chancelier 's a' német birodalmi cancellárság a'
történettudomány birtokába mentek át. Az austriai monarchia három
udvari cancelláriáját, u. m. a' császári királyi egyesült (cseh, galíciai,
lombard-velenczei austriai-illyriai) továbbá a' magyar 's erdélyi cancellariákat, mint f kormányszékeket megszüntette azon 1848-ikév, melyly
a' kormányzatot új alapokon új alakba önté. Mindezeknek helyére alkotmányos felels ministeriumok léptek. Austriában a' titkos udvari és státuscancellári méltóságot utoljára hg. Metternich- Winneburg Kelemen, a'
magyar udvari cancellárságot gr. Apponyi György , az erdélyit b. Jósika
Sámuel viselé (1. az illet czikkeket). Erdély Magyarországgal egyesittetvén, az erdélyi különcancellária természetssen megsznt. Mi itt a' m.
udv. cancelláriáról, mint hazánknak 1848. martiusaig legfbb kormányszékérl 's egyszersmind a' cassatiotörvényszéket pótló bíróságáról fogunk
:

,

,

,

szólani.

Magyarországnak quasi-ministeriuma természetesen bár positiv törvények ellenére lényegesen függ a' birodalmi kormánytól 's ennek mindenben alárendelve, felállíttatása, vagy inkább újonnan szerkeztetése idejétl (1723-tól) kezdve egész 1848-ig a' m. udv. cancellária volt. A' m.
király ennek segélyével's ez által gyakorlottá felségi, u.m. legfbb végrehajtói felügyeli 's egyházpártfogói jogait a' külügyi pénzügyi 's kato,

,

,

,

,

,

nai tárgyakat kivéve. Cancellárok a' király oldala mellett az ország kezdete óta folyvást léteztek 's korábbi századokban , a' világi urak csekélyebb mveltsége miatt, rendesen egyháziak valának. Az országkormánynak VI. Károly császár (III. Károly m. király) alatt életbe léptetett új
,

szerkezete óta az udvari fcancellár viselé a' valóságos cancellári hivatalt,
bár az ország fcancellárjának czime az esztergami érsek-primást illeti.
Az udvari cancellár azóta mindenkor a' világi frendek közül neveztetett.
A' fcancelláron kivül az udv. cancelláriához tartoztak még egy vagy két
alcancellár, 's változó számú udvari tanácsosok és referendáriusok a' frendi, nemesi és egyházi osztályokból, nagy sereg alárendelt segéd és
kezel hivatalnokkal együtt, kiknek száma 150-re's fizetésük 200 ezer p.
forintnál többre ment. E' fkormányszék hatásköre mind szélesebb 's fontosabb lett. Tárgyai részint olylyanok valának, melylyek egyenesen a' király
parancsolatából intéztettek el a' fkormányszék által, részint olylyak,mik
a' cancellária saját hatóságához számithatók. Ide tartoztak mindazon tárgyak , melylyekhez a' király kizárólagos felségi joggal birt, u. m. a' kath.
fpapok kinevezése, az egész vallásügy igazgatása, kegyelem osztogatások , kir. adománylevelek szabadalmak kiváltságok honosítási 's nemesitési oklevelek kiadása , 's kir. kinevezéstl függ minden politikai
tör,

,

,

,
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oktatásügyi hivatalok és méltóságok osztogatása. Innét adattak
legfontosb törvényszéki parancsok, (niandata judiciaria),
megkegyelmez, szabadmeneti (salvus conbirónevezcsek (delcgatiok)
ductu8)'s hasonló levelek. Általa vezéreltetett az öszszes rendrségi ügy;
felügyelés, gyermekek törvéhozzá tartozott a' gyámkodás árvákrai
nyesítése korengedélyek. Politikaiakkal vegyes kamarai ügyek az udv.
kamarával egyezleg, szinte itt tárgyaltattak. A' k. eladások országgylésekre innét keltek. Itt tartattak a' királyi könyvek (libri regii)
melylyekben minden kir. adomány 's nemesi 's egyéb fontos oklevél be
melyly eltt teljes hat. biztost,
volt Írva. A' cancellária hiteles hely volt
ügyvédet lehete vallani örök eladásokat tenni végrendeleteket és szerzdéseket hitelesiteni 'sa't. E' felett legfelsbb biró volt a' viszszahelyeztemelylyek úgynevezett politikai úton
tési úrbéri 's nemesitési perekben
szoktak tárgyaltatni. E' két, u. m. közigazgatási 's birói hatalomnak egy
területbeni öszszekeverése természetesen csak zavarra 's viszszaélésekre
vezethetett, 's minden józan elmélettel ellenkezett. Az országgylési törvényjavaslatok a' királytól kinevezett udv. cancelláriai küldöttségek által
szoktak concertáltatni 's az elfogadott és szerkeztett törvények hiteles
j)árokban a' törvényhatóságokhoz megküldetni. Látszik a' cancelláriának
ezen leirt hatáskörébl a'nagy er 's hatalom, melyly ezen kormányszékben
egyesülve volt. Noha pedig az 1741: 13 's egyéb törvények szerint minden
kötelességéül
más udvari kormányszéktl függetlennek kellé lenni 's
tartani hogy a' törvények szentül végrehajtassanak mire nézve a' poli's az ország alkottikai törvényhatóságokkal folytonos levelezésben állt
mánya és törvényei ellen semminem rendeleteket ki nem bocsátani hely.
zeténél fogva igen természetes, hogy a' birodalmi kormánytól 's az; újabb
státuscancelidben csaknem egymagában öszpontositó udvari és házi
lártól folytonos függésben volt minden lényeges és a' birodalom politikájával öszszefügg kérdésben. Innét eredt, hogy a' követett politika hazánk érdekeivel öszhangzónak gyakorta nem találtatott 's a' politikát
vezérl legfbb hatalom nem birván méltányolni saját alkotmányos állásunkat, a' m. udv. cancellária pedig legjobb akarattal sem levén képes a'
nagyobb hatalomnak erélyesen és sikeresen ellenszegülni olyly rendszabályok keletkeztek melylyek csak a' megelégületlenség tüzét szítogatták.
A' szövetséges viszony alárendeltség viszonyává lett; az érdekek öszszeütközésének eseteiben hazánk érdekei az egyéb örökös koronaországok
érdekeinek alá vettettek , 's igazságos kivánatok elmellzése is azzal mentetett, hogy teljeeitésöket magasb birodalmi tekintetek nem engedik.
Absolut kormányrendszer 's alkotmányos élet öszsze nem férhettek és
keser öszszeütközéseket fejtettek ki, melylyekben a' m. 3ancellária, ha
mert is olylykor felszólalni soha sem lehetett gyztes. Nincs itt helye a'
m. udv. cancellária eljárásait bvebben taglalni; elég anynyit mondani,
hooT függ 's alárendelt volt. Ezért a' nemzet szájából mindenkor hangsokszor tagadhatlanúl alapos panasz a' martiuszott a' sérelmek miatti
's általános lett a' vágy, ezen állapoton
eltti bécsi kormány ellenében
segiteni. Az 1848-iki törvények által, kedvezvén az év körülményei 's a'
a' m. udv. cancellária megszüntetett, az utolsó m.
külföldi események
udv. cancellár leköszönt, 's felels m. ministerium állittatott fel, melylvvényszéki
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nek helyét a' magyar forradalom elnyomása után birodalmi felels ministerium foglalá el. A' dolgok még kiforratlanul foszengenek az id méhében, de bár miként fojldjenek is, nem hihet, hogy a' régi rendszer, 's
vele a' cancellária, melylyen az id kereke már keresztüljárt, még egyszer életbe léphessen. A' vélemény ereje viszszautasithatlanúl követel már
józanabb fogalmaknak megfelelbb státusformákat, 's a' kormány és a'
monarchia lakosainak öszszesége egyetért abban, hogy a,' XlX-ik század
közepén csak felels parlamentáris kormány kezelheti a' népek ügyeit.
Y.
Cancriil (György) gróf, orosz gyalogsági tábornok és pénzügyi minister, szül. 1773~ben Hanauban, tanult Giessenben 's Marburgban. HessenDarmstadtban hivatalt nem nyerhetvén, 1796-ban Oroszországba ment,
hol atyja, Nowgorod kormány megy ében, sóbányái ffelügyel volt. 1811ben Sándor czár hadserege föintendánsává tévé, 1823-ban pedig, Campenhausen báró halála után pénzügyi minister lett még szélesb felhatalmazással mint elde. Késbb a' bányamérnöki testület legfbb vezetését
is magára vállalta. 1844-benelbocsáttatását kérte az orosz státusszolgálatból melyly neki igen kegyes kifejezésekkel meg is adatott. Cancrin tehetséges magas mveltség és szilárd jellem ember 's hivatalkodása ideje
alatt igen sokat tett az orosz ipar 's kereskedés emelésére és a' külföld
nyomása aluli felmentésére. Kora ifjúságában Dagohert czimü regényt irt
érettebb munkái u. m.
a' német szabadságháboruból
„Katonai oeconomiája^' (3 k. Pétervár, 1823) 's „az emberi társaság oeconomiája" (Stuttgart, 1845)
tapasztalásának gyümölcsei.
ez.
Caniiio herczeg, 1. Bonaparte család Róma.
Capefigue (Baptist Honoré Raymond) franczia történetíró, sz. 1799.
Marseilleben tanulmányait is ott végezte, Thierssel és Mignettel majdnem egy idben (1820-ban) jött Parisba, kik a' llberalismus szolgálatába
állottak, mig C. a' royalistákhoz csatlakozott, 's egyik volt a' „Quotidienne" szerkeszti közöl. Royalista szellemben irá köv. munkáit: „Recueil
des opérations de l'armée franeaise en Espagne , sotis les ordres du duc
d'Angouléme" (Paris 1823— 24);„F«e de St.-Vincent de Paule'' (Paris
1827). A' restauratio tudta C. érdemeit méltányolni; 's a' szép tehetség
journalista osztályfnök lett a' külügyi ministeriumban 's ezen hivatalát
több ministerium alatt egész a' júliusi forradalomig viselte, ü azonban,
valamint Michaud is, igen jól belátá, hogy a' royalistai journalistica egy
idre hasznot hajthat ugyan, de literátori jövendt nem alapit, azért egyúttal történeti tanulmányokra is adta magát. Szorgalma igen dicséretes
volt, igen sokat 's alaposan tanult; termékenysége, korához képest, bámulandó. Legnevezetesebb mnnkái: „Essai sur les invasions des Normands
dans les Gaules etc." (Paris 1823); ,,Histmire de Philippe Auguste" (FArls
1829); az Institut által díjazott munka; „Histoire constitutionelle et ad~
miiiistratice de la Francé depuis la mórt de Philippe Auguste ; premiere
époque
de Louis VIII. jusquii la fin du régne de Loiiis XI. (4 kötet Paris 1831). Ezen történeti müvei folytatásaiban mint „Histoire de la reformé , de la ligiie et du régne de Henri IV." (4 köt. Paris 1834); „Richelieu, Mazarin et la Fronde" (Paris 1835); „Louis XIV, son gouvernement et ses relations diplomatiques anec l'Europe" (6 köt. Paris 1837)
„Philippe d'Orleans régent de Francé, 1715—1723 (Paris 1838, 2 köt.);
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Ciiplaiul.
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szerz olyly pályáiig k'pi-tt, inelyly nünd tiKloinányos, mind erkölcsi tekintetbl nagy mértékben gyanúd. Mint ('. ngy nagyobb számú más régibb
ujabb íianezia történetirók ét< státusíérfiak, a' régi Róma, XIV. Lajos,
Napóleon nézpontján állanak, hol 's kik által a' vallás, polgárositó 's
szeliditö ereje miatt, a' státus eszközéül használtatott. Mindezen férfiak
mivel a' katli. egyház szilárd 's moz's Cupefi(/ue is azért kathuükusok,
tlulatlan tekintélyen nlaps/ik. A' dogmával
nem sokat gondolnak, az
miattok bizvást lehetne akár mohamedánus is; fdolog nálok, hogy valamint nyelvtani dolgokban az ,,Academie l'rancaise^' és ,,Accademia deUa
Crusca^' határoz, úgy vallásbeli ügyekben a' pápa határozzon. Kz C. véleménye is, ki tehát a' kath. reactio legújabb alakját ké})viseli Francziaországban. A' hol a' catholicismust a' protestantismus ellenébe állitja, mindig
az elsnek ad igazságot, a' líertalanéjt, az inquisitiót mentegeti, Coligny's Sully\e\ méltatlanul bánik, 'sa't. a' mi természetes kifolyása a' mondott
nézetnek 's egyoldalúságának, miszerint fleg a' 16. és 17-dik századbeli
kath. pártirók uund<áit használja alapúi eladásaiban. Ellenben ha a'catholieismus a' státus ellenében h'p íÖl, mint a' Liguebeu akkor C. a' politika
pártján van bár ellenét kimélni igyekszik. Munkáit azonban figyelem
nélkül mellzni ez egyoldalúság mellett sem lehet, mert mvmkáiban sok
új, ha nem mind igaz is, foglaltatik. Történetbuvárlati sokoldalú foglalkodása mellett még a' napi eseményeket is figyelemmel kiséri. 1835-ben megjelent tle ,,Le goucevncment de Jttillef, les parti s
et les homnies poUti'é

's

k

,

,

,

ügyesen irt munka, de a' melylybl kitetszik, hogy a' deraocratia elnyei iránt nincs szeme vagy szive; a' köv. évben Thiersrainisteriumáról irt. A' .JUsloiie de la fíestaiiralion (8 k. 1831); nagy részben
Decazes hg. l^isqitier "s több e' szinü politikus adataibc)! van szerkesztve,
"s igen pontos
kimerít és gazdag eladású, ])ár egyben másban ferde
nézet munka. Szerzje végre a' Uisloisie dcs Jaif's depxis les Machabées^'
történeti
"s egy igen
középszer históriai regénynek „Jaques II. a
íjues'" (2 köt.j;

,

,

m-

:

Saint-Germain'' (két köt. Paris 1833). Történetírási modora nem igen ajánlható. A' 18-ik századi iskola fclbonczoló 's profilokban rajzoló modorával
's minden
ellentétben
egyéb történetire nyilt megvetésével lépésrl
lépésre megy forrásai nyomán, a' ldolgok kiemelése, józan és ízletes ki,

,

vezérfonal nélkül. Mimkái dúsgazdag épületde é|Hdctet nem 's anynyira túlterhelvék idézésekkel oklevelekkel, hogy inkább csak compilátióknak tetszenek. Történetét, mint elmésen mondatott felle ,,e«>ész világ szeme láttára emészti
meg." Ezen compilatio-gazdagságavatlan szemek eltt mély tudományosság nymbusával veszi
körül
mások ebben csak azon jelenet magyarázatát látják, hogy C. pár évtizeialatt egész könyvtárt Írhatott öszsze.
B.
Cap, Caplaild (.lóreményfok) Angliának legfontosb afrikai gyarmata,
230 ang. mérföldnyi hoszszii bM) midnyi széles, 120 ezer ang. mfdnyi
területén mintegy ugyananynyi lakossal kik hottentoták, malájok és
négerek mintegy 75 ezerén, 's európaiak, ezek ismét hollandiak, 's
kevesebb angolok és számzött hugonották maradékai, kik Itt a' btn-termesztést behozták 's azóta is szorgalmasan zik. A' kereskedési kivitel
(2Va milliónyi) fleg borra szorítkozik. A' szltkék mintegy 5 (német)
midet foglalnak el. -- A' kormány, mint legtöbb más angol gyarmatban

választás, szellemi áthatás

anyagokat mutatnak

,

fel,

,

,

t

;
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is , egy Augliából nevezett konnányzó kezeiben van
kinek oldala mellett
tanácstestület áll, kerületi és helyhatósági tisztviselk a' lakosság által
választatnak. Cap város katonai rizete soha sincs 5,000-en alul, ezért a'
tartományra tett költség a' jövedelmet (melyly 300 ezer font sterlingre
megy) tetemesen fölülmúlja. Ezen emiitett fváros mintegy 20 ezer
lakossal bir, kik többnyire kereskedk. 1826 óta van itt múzeum ia
,

—

természeti és mvészeti tárgyak számára, 's 1829 óta gymnásium.
A'
gyarmat roppant fontossága Angliára nézve abban áll , hogy ez az atlanti
és indus tengeren lev britt hadernek állomási pontja 's ffegyverrakhelye és szertára. Innét láttatnak el Madagascar és Móricz szigetek a'
szükségesekkel innét mennek a' czethalász-szállitványok a' délsark felé 'a
az austráliai vizekre; a' Keletindiába evez hajók itt találnak nyugpontot,
szerepet visz déli Amerika , Afrika és Austrália közt. A"
's közvetit
bölcs angol kormány, melyly mindenek felett jól érti a' gyarmatosítás
mesterségét, eleinte igen nehéz helyzetben volt a' vad kafferek ellenében,
de lassanként, kereskedési öszszeköttetések 's békekötések által oda vitte
a' dolgot, hogy most már a' vad fajokra is jótékonyan hat. Egészen más
kormányrendszert követvén , mint az elbbi birtokosok , a' hollandiak,
gyámolitá az apró mezei gyarmatok felállítását szabályozá a' korlátlan
legeltetési jogot, 's rendes öröködési 's átruházási könyvek által a' földtulajdont. Mindemellett is sok viszszaélés maradt fenn; nevezetesen
Sommerset lord kormánya ellen anynyi volt a' panasz, hogy a' londoni
kormány vizsgálatot rendelt. Sommerset azonban még a' vizsgáló küldöttség érkezése eltt letévén kormányzói tisztét, helyébe Colé lord lépett,
ki 1829-ben a' hottentotáknak 's egyéb színeseknek egyenjogúságot adott
a' többi lakossal. Ezen szabadelmü rendszabály és a' rabszolgakereskedéa
megszüntetése nagy elégületlenséget szült a' régi hollandi gyarmatos
családok, az úgynevezett Boerek közt,'s midn a' hottentoták és négerek
emancipatiója ] 839-ben teljesen életbe lépett, általánosan fellázadtak.
Ez által azonban nem boldogulván 5,000 boer eladta földbirtokát 's
elköltözött Port natalba a' kafferek földére, hol elbb szerencsétlen
harczot folytatott a' benszülöttekkel
de lassankint megszilárdult 'a
folyvást vonakodott az angol birtokba visz?5zatérui. Példájokat sok más
gyarmatos is követé, ugy hogy a' kiköltözöttek száma 24 ezerre ment, kik
a' britt fegyveres ervel is daczoltak , magokat függetleneknek nyilatkoztatták, 's csak 1843-ban hódittattak meg.
1846-ban ismét kiütött a'
háború a' többször legyzött, de uj küzdelemre minden alkalmat megragadó
vad kafferekkel melyly hoszszasb ideig nagy elkeseredéssel folytattatott.
;
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Kaffereknek neveztetnek azon egy fajú 's kevés táj szókülönbséggel egy
nyelv néptörzsek melylyek a' capi gyarmat keleti határfolyamától a'
Keyskammától Afrika délkeleti partja hoszszában a' Delagoa öbölig
laknak 's közelebbrl fleg a' port natali gyarmat felállítása óta ismertetnek. Harczias pásztornép melyly csak kevés földmivelést
ers,
athlétai testalkatú 's Afrika egyéb bennszülött lakosai felett sajátságos
respublikái kormányforma által kitn. Többnyire elklönzött's egymástól
független osztályokban élnek, saját fnökeik alatt, kik ismét többen egy
legfbb ur, vagy király alatt állanak, a' kinek hatalma azonban inkább
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csak

vezéri

ezerepre

szorítkozik

a'

hadviselésben.

Béke

idején
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(l'Istrias.

nem hozatik a' népnek gyiiléíjben kimondott egyezése
Zalu-hafferrh, kiknek fiikién Port nalal fekszik, bii'nak
tisztán monarchiái alkotncinynyal "s ezeknek Öszpontositott ereje legveszélyesb az angoloknak. Mióta Port untai alapult 's angol hatalom alá
vettetett, az angol hatalomnak déli Afrikában megszilárdítására szükséges
volt az éjszakkeleti és bens birtokok 's a' kcyskainmai keleti gyarmatok
közt öszszeköttetést nyitni 's a' kafterek rablásait megszüntetni. Ez az
's az Amakosa törzs meghóditása csak lépés egy uj
uj katferlíáboru oka
háborúra az éjszakiabban lak(') Zuluk ellen, melyly által nj kereskedési nt
nyilik Délafrika belsejébe
Mauila Safala 'sat. aranydús tartományok
felé mikhez a' missionárok 's kereskedk már 80 mérföldnyire közelit'ontoöb határozat

nélkül.

Csupán

a'

,

,

,

,

,

tettek.

—

/<.

d'Isfrias (János gr). Azon id pontig, midn Görögország kormányát átvcvé, 1. közh. Ism. Tára III k.
Értekezvén elbb az európai
nagyhatalmakkal, 1828 febr. l-jén kötött ki Naupliában. Már els fellépése sok viszszahatást szült mert a' helyett hogy a' fenálló törvények
szerint kormányzott volna, az elbbi alkotmányt felfüggesztette, 's a'
kormányt, a' neki hódoló senátus segítségével, teljes önkénye szerint
kezdte vezetni. A' görögök azonban egy ideig eltrték ezt mert Capodistrias sokat tett az ország emelésére 's noha magánvagyona nagy
részét feláldozta Göroo-orszáo- ügyének, minden fizetésrl lemondott, mígf
a' pénzügyi zavar meg nem szünendett, végre, mert a' küls udvarokkali
egybeköttetésénél fogva Icgalkalmasb embernek tartatott a' kormányra.
Midn 1829. jnl. 2o-án a' negyedik nemzeti gylést és pedig orosz státusegyenruhába öltözve Argosban mcgnyitá, ezen gylés mindenben engedékenynek mutatkozott 's csupán tanácskozó senátust tett oldala mellé,
melylynek öszszealkotását szinte rábizá.
Míg a' nagyhatalmak londoni

Capo
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Görögország sorsáról tetszése szerint intézkedett, 's Lí'opolíl coburgi herczcgct a' mostani belga királyt a' görögök megkérdezése 's egyezése nélkül görög fejedelemmé nevezte ez ])edig, látván a'
görögök elégületlenségét, a' neki ajánlott thrónt el nem fogadta, és így az
új ország igen kellemetlen helyzetbe jutott a' küls hatalmak irányában
más részrl Capoiiislrias mindinkább önkénycsb és zsarnokibb módon
vezette az ország bels ügyeit, 's így, érdemeit elfelejtetvén, mindinkább
gylöltebb lett a' görög nép eltt. Nepotismusa, melylyet pirulás nélkül
zött anynyival kárhozatosb volt mivel a' státus leglbb hivatalaiba
ültetett testvérei teljes alkalmatlan voltokat napról napra jobban bebizonyították. Iránya egyenesen oda mutatott, hogy a' nyolczéves véres küzdelemmel kivívott politikai szabadságot meg akarja scnnnisiteni, mert az
alkotmányt figyelembe nem vette, nemzeti gylést nem tartott, a' sajtót
lenygözte, a' postatitkot megsértette, a' hazafias érzelm hivatalnokokat
elmozdította titkos rendrséget szerkesztett
mi a' romlottságnak 's a'
kormány gyengeségének és hanyatlásának legbiztosb hévmérje
a'
börtönöket politikai vádoltakkal tömte meg, 's különösen némelyly ellene
szegül egyes családokat (p. o. a' Mauro-Mirhalis testvéreket) vak szenvedélyességgel üldözött. így terjedt el a' vélemény hogy Capodistrias,
orosz befolyásra támaszkodva, az ország korlátlan urává akarja magát
feltolni. A' forrongás és elkeseredés naponkint magasb fukra hágott, 's
conferantiája
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franczia hadsereg jelenléte gátolá, hogy a' rend meg egy ideig feriDe végre ez sem nyomhatá el a' kitör lángokat. 1830. májusán

tartatott.

lázongások keletkeztek

kormányt

állítottak

,

hegyes vidékeken. A' mainoták külön

a' déli

az alkotmány

's

helyreállítását

ideigl.

bebörtönzött
követelék. Ruméliá's

a'

Mauromirhaiis Péter szabadonbocsátását fegyverrel
ban is lázadás ütött ki de legmakacsabb volt Hydra ellenszegülése hol
saját kormány alakúit az elnök zsarnokul bélyegeztetett 's az öszszes
nép fegyvert ragadt. Az orosz hajósereg gyámolitni akarta Capodistrias
hatalmát 's elfoglalni a' porosz kikötben lev görög hajókat. De a' felkelk, mintsem azt engedjék levegbe vettették 's elégetek hajóikat.
1831. aug. 13-ika volt a' na]), miiXiSw Miauit s ez antik jellem hstettet
véghezvitte a' poroszi kikötben. 28 hajó, ezek közt a' legnagyobb göröggálya, Hellasz nev, 50 millió frank értékben lett lángok martalékává.
Ilyly viszonyok közt végre
Capodistrias 1831 sept. 8-ikára nemzeti
gylést hitt öszsze Argosba, azonban a' választásokra olyly befolyást gyakorolt, hogy többsége lett volna, ha a' gylés csakugyan öszszeül. A' tagok
azonban olyly kevesen jelentek meg, hogy a' gylést megnyitni, alkotmány szerint, nem lehetett. Ellenben ílydrában ön akaratából, 60
követbl álló gylés ült öszsze. A' legrémesb polgárháború fellegei vonultak öszsze a' szerencsétlen Görögország felett
idegen avatkozást 's az
önállóság elvesztését mutatva háttérben, midn Capodistrias meggyilkoltatott. Midn sept. 27. 1831. a' naupliai egyházba lépett, Mauromichalis
Constantin és György testvérek tre 's golyója alatt esett el. Tagjai valának ezek azon hs családnak, melylyet olyly szenvedélyesen üldözött 's
végre kétségbe ejtett. Constantiíit , az egyik gyilkost azonnal megfojták
Capodistrias zsoldosai 's az utczai pórnép, György pedig, ki a' franczia
követ házába menekült, de ez által, törvényes eljárás feltétele alatt kiadatott szószegleg 's alkotmányt sértve hadi törvényszék elébe állíttatott,
halálra Ítéltetett, 's Ischkale várba zárt sz atyjának szemei eltt, ettl
T.
megáldatva, agyonlövetett.
Carbonari. A' franczia elnyomás sok országban legelször is Olaszországban alkalmat szolgáltatott számos politikai titkos társaság keletkezésére. Némelylyek ugyan mesés hagyomány szerint a' Carbonarik eredetét távol múltban keresték. Viszszavitték eredetét I-s Ferencz franczia
királyra, 's annálfogva gyléseikben közönségesen inni is szoktak volt
,
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Mások a' normán királyok korából vagy a' 16-ik századbeli
német parasztháború idejébl származtatták; mások a' Carbonariában lakozó

egészségére.

piemonti Avaldensek elágazásának akarták ismerni.
bár részletekben egymástól némileg eltér, adatok megegyeznek abban hogy csak a' francziák nápolyi uralkodása korában keletkezett. Bottá szerint Murát kormánya alatt a' nápolyi republikávallásos jellemért azt

De minden

a'

hitelre méltó

,

,

egyenl gylölséggel

eltelve mind a' régi
mind az uj
Abruzzo hegység hozzájárulhatatlan sziklavölgyeibe
húzódott, 's alapította itt a' carbonari szövetséget, melylynek els feje
Capobianca volt. Mivel pedig közelebbi feladatának az idegen járom lerázása látszott, mondják, hogy maga Ferdinánd király, 's kivált neje Sici-

nusok egy része

kormány

,

,

iránt, az

liából öszszeköttetésben állott vele,
ellen. Orloff

's

gróf Karolina királynét

igénybe vette segítségét a' francziák
ki a' carbonari szövetség ala-

jeleli
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pltójául,

vagy legalább

lielyreállltójául.

Mások

bzeriut keletkezését

ilíagi-

Carbonária czélját, mclylyre
törekedni esküvel kötelezett minden feh ett új tagot symbolicus szavakkal jeleié: ,,boszu a' távkas által elnyomott bárányért," és ,,niegtisztitása
az erdnek a' tárkastól.'* Ezt elbb a' küls elnyomásról lehetett érteni,
de késbb az országos hatalom ellen is magyarázni; ugy hogy a' társaság
iránya változó körülmények butblyása alatt egészen democraticussá válhaték. Ezen egyesület melylynek védszentjéül Sz. Theobald választatott,
egyszersmind a' vallási kényuraság ellen volt irányozva. Az alapszabályokban azon elv foglaltatott, hogy minden carbonárinak természetes és elidegenithetlen joga van a' mindenhatót saját meggyzdése szerint tisztelni. Szertartását a' Carbonária, a' szénégetés mesterségétl kölcsönözte,
's ebben minden anynyira a" szal)a(l kmivesek rendjébl volt utánozva,
hogy a' Carbonária els tagjainak hihetleg egyszersmind szabad kmiveseknek kellé lenniek. Egyébiránt további öszszeköttetés a' kett között
nem állott fen, 's mind Olasz-, mind Francziaországban a' Carbonária a'
szabad kraivességtl egészen külünböznek tekintetett. Egy különös QgyQBuiet kunyhónak {ha.rí\ccsL) neveztetett, küls környezete erdnek, 's a'
kunyhó belsjébeni mködés szénárulásnak (vendita) mondatott. A' szomszédos egyesületek egymással közlekedésben állottak ; az egyes tartományok öszszes kunyhói respublikáknak nevezték magokat, 's nevöket
többnyire hajdankorból kölcsönözték p. o. Nyugoti Lukánia. Hihetleg
négy fokozat volt szövetségökben de csak a' két els, a' ,.jó testiyérek,"
és a' „pythagoraeusok^' váltak ismeretesekké. A' nápolyi és saleruoi
fkunyhók (alté vendita) igyekeztek ugyan késbb a' közönséges vezérde nem igen sikerült,
lést legalább az országban kezökbe kerítni
leginkább a' tagok nagy száma miatt, mi 24 30,000-re ment. Már
a' spanyol lázadás kiütése eltt kezdett Olaszországban a' carbonárik
társasága titkos lappangásából némileg kibontakozni. Alapszabályokat,
szertartásokat utasításokat kathekismusokat nyomatott ki mik azonban a' társaság czéljáról csak kis részben adtak felvilágosítást mivel a'
titkos politikai irányt inkább elleplezni mintsem napfényre hozni törekedtek. Mind azeltt mind azután alakult több a" Carbonariát utánzó,
társaság, melylyek azonban nagyrészint elfajultak ilylyen volt az európai
hazafiak, az eltökéltek (decisi), 's fontosabb a,' calderárik (üstcsinálók) társasága Nápolyban melyly eredetileg hihetleg a' kitaszított carbonarikból alakult 's kezdettl fogva ezekkel ellenséges állást vett
's ez okból
egy ideig a' nápolyi kormány kedvezésében részesült, mivel azt a' carbonárik befolyása eUensúlyaiil akarta használni. Midn Olaszországot a' spanyol forradalom hire mozgásba hozta, a' Carbonária csalf hamar nagy kiterjedést nyert. 1820. martiusában néhány hónappal a' nápolyi lázadás kiütése eltt, mondják, nem kevesebb mint 650,000 új tag vétetett fel; anynyi bizonyos, hogy a' nápolyi királyságban egész városok férfinépessége
hozzá tartozott. A' lázadásnak Nápolyban gyalázatos kimenetele lett. A'
szövetség folytatása felségsértésnek nyilváníttatott 's a' vatican anathemával sújtotta. Sok a' forradalomban különösen részes tagja külíoldön,
kivált Schweicz- és Angliában talált menedéket, hol nemsokára egybetalálkoztak más nemzetek számüzöttjeivel, francziákkal
spanyolokkal.
hella nápolyi rendörministernek köszöni. A'
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németekkel, 's az addig csak Olaszországra szorítkozott C'arbonaria ezen
idötöl fogva látszott más román iáju népeknél is elterjedni. Jelleme akkor
is, mint azeltt Olaszországban, némi határozatlan democratiai irány volt,
mint különtele nemzet's az egész társaság lényegében nem egyéb volt
beli tagoknak titkos ellenzéki társasága. A' franczia júliusi forradalom
után több olasz menekvök, nem elégcd\e meg a' Carbonaria irányával,
Schweiczban új szövetséget alapítottak ifjú Olasz-orettl elváltak
's
sz'ág neve alatt; 's több liS35-ben jNíajland 's Veronában történt elitélés
arra mutat, hogy a' giovine Italiának némi, habár gyenge elágazása volt
éjszaki Olaszországban. Valamint pedig átalábau az ujabb titkos társasáugy az itju Olaszországnak is
gok iránya átalában socialisticus lett
köztudomásra jött törekvéseibl hasonló irány tnt ki, bár kevésbbé
határozottan. Lelke Mazzini volt. (1. JMazzini). Egy idre ugyan félbesza,

,

,

kasztatott az itju 01aszorsz;íg mködése az I-s Ferdinánd császár által
az austriai Olaszország politikai foglyainak és kivándoroltjainak nyújtott
nagy kiterjedés amnestia által , de nem hoszszu idre mint azt a'
,

Bandiéra testvérek szerencsétlen 1814-diki merénye 's a' pápabirodalmi
zavarok bebizonyiták. 184G óta új megszakasztás látszók abban újra
beállani IX-dik Pius pápa készsége á hal politikai reformokra; azonban
e' békereményt megliazudtolták az 1847
vége óta kiütÖlt olaszországi
forradalmi mozgalmak, melylyekrl lásd (Olaszországi forradalom.)
Carl Henriette, sajátképp Bertha, kitn német dalmvészn, nálunk
Pesten a' magyar színpadon is ösmeretes, szül. 1811-ben Berlinben, s
neveltetett egy ottani jótékony intézetben. Elöhh Schmalfz énekesn által
csupán a' német zenében gyakoroltatott, 's els fellépése és mutazása
alkalmával, 1827-ben elég feszeske volt. Olaszországban, Fasta, Bianchi,
Ronconi s Si t.\ezetése alatt nyerte teljes kiképeztetését, 's ezentúl Olaszország els színpadain, 's majd Mercadanfe által Spanyolországba hivatva,
Madridban késbb London-, Brssel-, Berhn-, Varsóban 's Pétervárott
igen nagy tetszésben részesült. 18o4-ben ment viszsza Németországba 's
1837-ben lett a' pesti színház tagja. Egész küls 's bels egyénisége szerint
a' magas tragikai 's hsi szakmához tartozék
's az idevágó szerepekben
tündöklött. Hangja nagy terjedelm, meglepöleg hajlékony, 's a' legnehezebb hangképleteket ervel, könynységgel 's pontossággal, de kevesebb aesth. szépséggel vitte keresztül. Áz olasz iskolát alaposan ismeri. Éhez
járult játékának élénksége 's nemes, szép testalkata, mik által hatása még
inkább neveltetek. Most már a' kor lesodorta hangja virágának 's
zománczának nagy részét.
h.
:

'

,

,

—

Carlosíták, 1. Spanyolország, d. Carlos.
Carlos (don Maria Isidor de Borbon) spanyol infans és thrónkövetel,
IV-ik Károly spanyol király 2-ik fia, VII. Ferdinánd király testvére, szül.
1788-ban, neveltetett jezsuitái szellemben páter Scio által; nül vette

Cai'iisták

V.

I János portugalli király harmadik leányát Maria-Franciscát, ki
neki három fiat szült Carlosl (sz. 1818) Juánt (sz. 1822) és Fernandóf
(íizl. 1824). Az 1808-iki bayonnei események után testvéreinek, Ferdinánd és Francesco da Paulának sorsát osztá. Napóleon által kényszerítve

1816-ban

,

—

's ugyanazokkal tért viszsza
lemondott eventuálís jogáról a' sp. koronához,
1819-ban Spanyolországba, hol Ferdinánd udvarát folytonosan, 's 1823-
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ban Cadizba

is követé. Midöii ez 1823. oct. l-jén ismét absolút királylyá
Carlos, az úgynevezett apostoli, reactiunárius, könyvet 's iskolát
üldöz imiuisitori pártnak legcrösb támai^za vult Spanyolországban, fleg,
miután a király harmadik házassiiga sem nyújtott reményt egyenes utódokhoz. Carlos részére, lassankénti i'ejldéssel, már ekkor több mozgalom
's felkelés történt, de siker nélkül 's a' király már ekkor gyanút fogott
ellene szivében.
Azonban thrónöröklési reménye egyszerre megsemmisült, midn a' király 1829-ben negyedik nt vett, és pedig a' fiatal
Maria Christinát Don Francisco da Paula infans nejének ifjabb testvé-

lett,

Don

—
,

rét, csupán

nnem

örökös esetére l>i30. márt. 29-ikén })ragmatica sanmelyly által a' Bourbonok által Spanyolországba behozott salicus törvényt felfüggeszté 's ó-castiliai törvény és szokás szerint a'
spanyol-infansnk thrónöröködési jogát viszszaállitá a' királyné pedig
már 1830. oct. 12-ikén, 's ismét 1832-ben infansnökct szült. Az apostoli
pártnak 's a' gyóntató atyáknak sikerült ugyan a' halálosan beteg királyt
1832-ban a' salicus törvény helyreállítására 's 1830, mártiusi rendelete
viszszavonására birni, de meggyógyulása után ismét megersité a' pragm.
sanctiót, 's miután D. Carlos és neje 's pártfogóinak folytonos sürgetései terhére voltak, D. Carlost 's vele Dom Sebastian infanst és a' heirai
hgnét, Carlos nejét, Portugallba számüzé, 's midn D. Carlos vonakodott
az astúriai hgnének meghódolni, késbben onnét is kitiltá 's az egyházi
státusba küldé. Don Carlos hivatalos alakban nyilatkozott hogy a' spanyol koronáhozi törvényes jogáról le nem mond keser leveleket váltott
bátyjával, 's midn VII Ferdinánd 1833 sept. 29-kén meghalt, magát
tekinté a' spanyol korona jogszer örökösének, elfogadta pártjának hódolatát, 's Doni Migtiel által is elismertetett spanyol királynak. Felszólittatván Olaszországba menni, midn ezt tenni vonakodott a' régens királyn
által lázadónak 's felségsértnek jelentetett ki 's a' regensné megköté
egyszersmind a' négyes szövetséget (Quadrupel-allianz) Portugalliával, 's Franczia- és Spanyolországokkal, melylynek czélja volt Carlost és Dom Miguelt a' félszigetrl elzni. A' czél eléretett, Carlos
1834-ben jun. l-jén Angliába ment, de makacsul vonakodott a' régens
királyn által neki ajánlott évpénzt elfogadni. Megkezddött Spanyolország éjszaki részében, hol bilbaói franciscánus barátok tzték ki
az apostoli polgárháború véres zászlóját
szerencsétlen polgárháa'
ború, melyly azóta folyvást dúlja e' szép földet, 's Carlos már 1834iki jul. l-jén elhagyta titkon Angliát, 's álruhában, Parison, Bourdeauxon 's Bayonneon keresztül Biscayába ment, hogy a' carlositák
felkelésének személyes jelenléte által nagyobb súlyt adjon. Változó,
viszontagságos szerencse után 1839-ben ismét el kellé hagynia Spanyolországot és franczia tokion keresnie menedéket, hová, Espartero által
lépésrl lépésre szoríttatva, sept. 13-kán Urdaxnál lépett át. (1. Spanyolország).
A' spanyol országgylésnek csaknem egyhangú szavazata már
1834 ben kizárta a' thrónöröködésbl és számzte Simnyolország földérl Don Carlost. Ezen végzést az 183(i-iki alkotmányozó cortes is egyértelmleg megersítette.
Carlos, els nejének 1834-ben történt halála
után, 1838-ban Maria Theréz4a portugalli infánsnt, Péter spanyol infans
özvegyét és Sebastian infans anyját vette nül. Francziaországban Bourctiót bocsátott ki,
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—

1 845-ben lemondott legöregebb
Károly,
Montemolin
gróf
javára
Bourbon
(1. Bourbon) 's ezután engefia
delmet nyert Francziaországot elhagyni és Olaszországban élni. Kevés
fejedelem jutott olyly szomorú nevezetességre, mint a' spanyol thrónnak

ges mutattaték ki számára lakhelyi.

ki ön szövetségesei által is inkább csak eszkömellékes czélok elérésére. Nevezetes azon makacscság
által, mivel egy minden oldalról megtámadott joghoz ragaszkodik. Egyik
elkel bajnoka a' régi értelm legitimitásnak, kihez azon emberek, kik az
idt hátrálásra akarák kényszeríteni , mint üdvezitj ükhöz tekintettek
í&\ \át va-kv Ferdinánd kir. életében ,, nagy Carlosnak" hivtak. Akarata
tagadhatlanúl ers, 's ha csupa akarattal lehetne boldogulni, Carlos
nagyokat vihete végliez. Több mint egy évtizedig áztatá hazája földét
polgárvérrel; folytonos háborút, anarchiát, dulást árasztott a' népre,
melylyet boldogítni akart temetvé tette az országot melylynek királya
szeretett volna lenni. De a' haladás szelleme gyzött az ó elvek képSpanyolorviseljén 's elüzetésétl Spanyolország i'ij aerája kezddik.
szági birtokai elvétetvén mintegy 100 ezer franknyi évpénzt húz Bourbon-rokonaitól kik a' polgárháború költségeit is nagy részben viselték,
a' thrónkövetelhöz vérkötelekbár nagy a' hihetség hogy ahoz más
kel nem kapcsolt
éjszaki hatalmak is tetemes öszszegekkel járultak.
Unokaöcscsén kivül Francziaországba követé hat pártfnöke Viliarcai,
T.
Gomer, Madeira gr., Merino és Zabala 's késbben a' véres Cabrera.
Carlowitz (János György) szászországi minister, 's a' cultus és közoktatási osztály fnöke; felvilágosodott, jóakaratú, mély belátású és sok
tapasztalású státusférfi, régi nemes családból, 1772-ben született Grosshartmannsdorfban családja si jószágán. Gondos házi nevelés után a'
lipcsei egyetemben tanult, 1794-ben ftörvényszéki ülnök, 1805-ben
pénzügyi tanácsos, 183 l-ben szász követ a' frankfurti szövetség-gylésen,
1827-ben titkos tanácsos 's fszámvevszéki elnök lett. 1830-ban Lipcsébe
küldetett a' kormány által a' nyugalom helyreállitására 's erteljes részt
vett az állomány kidolgozásában és a' jelenkori civilisatio által igényelt
mindennem mködésekben. A' titkostanács közigazgatási szerepének
tisztán tanácskozóvá változtatása után a' státusministeriumba lépett,
nevezetesen 1834-ben a' belügyi fontos tárczát viselte, melyly hivatalában
ritka nyájasság 's hoszszas tapasztalásra épitett ügyesés alapos eljárás által
köztiszteletet aratott. Müller Ernest cvtusminister halála után 1836-ban
Carlowitz vállalta el e' tárczát 's következetesen haladt azon utón, melylyet elde kijelölt. Az egyház- és iskolaügy gyökeres reformja szellemében több új törvényjavaslattal lépett el melylyek ellen sokan kikeltek
ugyan, kik ezen új organisatióban a' státushatalom azon törekvését látták, hogy az egyházat álladalmi rendrintézetté tegye, melylyeket azonban a' többség helyesléssel fogadott, átlátva, hogy az egyház teljes elválasztása a' státushatalomtól egyenes út a' hyerarchiai terrorismusra 's a'
valódi egyházi szellem kiirtására. Ffigyelmét azonban a' népiskolák javí's a' lelkészi
tására fordította a' képezdék szaporittattak 's bvíttettek
hivatal jelöltei felszólittattak hogy ideiglenesen 150 tallérnyi jutalomért
's szabad lakásért vegyék át a' falusi oktatás gondjait. Ilyly közhasznú,
észszer státusférfiúi mködése miatt, a' királya 's külföldi fejedelmek
e'

reménytelen követelje
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férfi, egyszersmind a* legszebb jutalmat, a'
nép szeretetét 's tiszteletét vitte sirjába, melylyet sokoldalú mveltsége,
igénytelensége 's szeretetreméltósága teljes mértékben
érett józansága
megérdemelt. Meghalt 1840-ben. Egyik testvére hú rohf Adolf, a' franczia
háborúban magát kitüntetett porosz ezredes, késbb tábornok, magdeburgi parancsnok, mainzi és poroszlói konnányzó, ki megh. 1837-ben.
Másik te&t\vr(i Fridrtr/t Auyusf, a' Koburg-Cotha herczcgség státusministere, és ezen kis státusban sok hasznos törvény teremtje, megh. 184Uben. Fia Albert, kitn szónok a' szász országgylés els kamarájában,
ki anynyi észszel 's lelkességgel szólott a' szabad elvek mellett, hogy polih.
tikai ellenei sem tagadhaták meg tle tiszteletket.
Carlyle (Tamás) angol iró, ki honfitársaival a' német irodalom kincseit
megismertetvén azokat ezeknek méltánylására vezette. Szül. 1795-ben
Eccleshamben Dnmtries skót grófságban; jó l)irtokú mezei gazda atyja
pappá akarta tenni, de természeti vonzalma, 's ismerettsége a' német irodalom barátaival, nevezetesen W. Scottn], ezen irodalom 's a' történet
tanulására ragadták. iSV-A///e/7. és Gdthét,'A német er legnagyobb képviselit vas szorgalommal tette tanulmányává 's e' czélra Németországban
levelezket keresvén, maga Göthével is baráti levelezésbe jött. Els munkája „Schiller élete 's munkámak riZ'Sgálatft' (London, 1825), melylyet
Göthe ,Meister Wilhelmje'^ követett ug3'anazon évben. Ezen munkák
megjelenése mintegy varázsütéssel ébresztette fel az angolokban a' német
szellemi világ ismeretének vágyát. Két évvel késbben, ,, német románczok" gyjteményét adá (4 kötet, Edinburgh) Göthe, Tieck, Jean Paul,
Fouqiié Hoffmann és Museus munkáiból, ezen Írókat illet életirati 's
kritikai megjegyzésekkel. Egyszersmind a' folyóiratokban a' német irodalom terjesztésén lelkesen mködött. Történetirói hirét három kötetben
Londonban 1838-ban megjelent „French revolution'\yÁ\íi] állapitá meg,
melylyel meszsze túlhaladá Alison hasonló angol munkáját bár Thiers
munkájával nem vetélkedhetik. Késbbi ,,Sartor Resartus-^ czim müvében (3 k. 1838, London) Jefl« Pöw/ utánzásának sikamlós mezejére lépett,
nem nagy szerencsével. Legújabban az angol forradalom történetével foglalkodott, 's ,,Pö5/ rtW(/ presetü-" czimü müve (London
1843) mintegy
elfutára volt egy nagyobb történeti munkának, bár fleg az alsóbb néposztályok nyomorával 's ennek gyógyszereivel veszdik melyly tárgyat
SL„Chartismus történetében" még bvebben dolgozott ki. Ide tartozó tanulmánya „Cromcell levelei 's beszédei" is melylyben ezen a' pártok által
elferditett jellemet történeti valóságában mutatja fel. C. rendesen Chelseában lakik London mellett, 1838-ban azonban kilépve csendes viszszavonultságából, nyilvános leczkéket tartott Londonban az irodalom története felett. Mint biráló csaknem egyetlenül áll az él angol irók közt.
Eckermann helyesen mondja Carlyle irói jellemének megítélésében hogy
„inkább igyekszik erkölcsi és szellemi mveltség terjesztésére mint eredetiségre*' azonban a' franczia forrad.alom történetében magasb irói hivatását is fényesen bebizonyitá. E' müve alakra 's tartalomra nézve nevezetes munkája egy teremt szellemnek, melyly szigorú történeti bírálat
mellett a' tárgyalás nagyszersége 's a' nyelv költöisége által mint szép
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Carnícer.

Carnicer (Don Ramon) 1828 óta a' madridi kir. szinház karmestere,
egyetlenegy figyelemreméltó dalmüirója Spanyolországnak. Szül. 1789.
Rossini szellemében irt kisebb müveinek kedvez fogadtatása által felbátoríttatva, nagyobb operákat is kezde írni, u. m. Elena y Constantino
don Jüan Tenorio: Elena y Malvina El Eufemio de Messina 'sa't. Legez.
újabban spanyol nemzeti opera alapításával foglalkodott.
Cariiot (Lázár Hypolit) a' hires nagy polgár Carnot Lázár Miklós fia,
hol az
ezül. 1801-ben St. Ómérl)en, hoszszasb ideig élt Magdeburgban
öreg Carnot 1823-ban számkivetésben holt meg; atyja halála után viszszatért hazájába; átvállalta az 1810-ben alapított Remte Encycíopedique
szerkesztését Juliién után
's e' folyóiratban különös figyelmet fordított
a' német irodalomra, melylyet Németországon tanulmányává tett. Jelesen
's

,

—

,

,

a' St. Simonismus hive
Globét szerkeszté, de felhagyott ennek szerkesztésével is, midn a' lap egyházias irányt vett. Testvérének Sadinnk halála, kit, egy a' gzrl irt jeles munka szerzjét, a'
cholera ragadt el, egy idre megzsibbasztotta munkásságát. Utazást tett
Angliába Hollandba Schweiezba, honnét viszszatérvén fris ervel fogott

görög dalait (Paris, 1828). Eleinte

forditá Miiller

volt, de azután elvált ezen iskolától.

,

Egy

ideig

a'

,

munkához. Gregoire Mémoirjainak kiadását vezette, melylyhez jeles történeti bevezetést irt. 1839-ben Paris városa követté választá a' parlamentbe hol a' széls balon foglalt helyet. A^ 1848-iki változás után az
,

,

kormány alatt, közoktatási minister lett. Carnot méltó fia derék
atyjának, ki az els fr. respublikának egyszerre 14 hadsereget szervezett
h.
's vezetett; világos szellemmel, nagy szívvel, 's szilárd elvekkel bir.
Carolina (éjszaki és déli) 1. éjszakamerikai egyes. sz. státusok.
ideiglenes

—

Caroliiia Aiigusta , I Ferencz, aust. császár 's m. kir. negyedik felesége Max József bajor király leánya a' csillagkeresztes rend legfbb
gyámaszszonya, szül. 17 92-ben, férjhez ment 1816-ban özvegyen maradt
1835. mart. 2-ikán. Lakik jelenleg többnyire Salzburgban. Igenjótékony,
,

,

;

n.
Carové (Fr.

*

vallásos

Vllm.) termékeny iró a' jog 's igazság védelmében, szül.
Koblentzben 1789. kath. családból, jogtudományt tanúit Trierben, 's
ugyanott 1809-ben ügyvéd, 1811-ben conseiller-auditeur lett, 1816-ban
Heidelbergbe ment további önmvelés végett, 1819-ben mint privát docens
lépett fel a' breslaui egyetemnél, 1820 óta pedig Heidelbergben 's Frankfurtban él mint kitn iró 's jelentékeny adalékokkal gazdagítja a' bölcsészeti és történettan mezejét. Fleg azon kérdések foglalkodtaták,
melylyek a' bölcsészet egyház protestantismus és catholicismus közti
viszonyokat mozgatják.
sem nem szigorú katholikus sem nem protestáns; magas czélja egy minden idt 's minden népet kielégít emberiségi
vallás eszménye, melylyben minden szakadás felolvadjon 's az egyház,
kibontakozva a' hyerarchiából 's emberi elítéletekbl, tiszta, valódi
keresztyénség legyen. írásai, melylyekbcn magas és finom deismusát
kifejti: „Úber alleinseligmachende Kirrhe''- (2 Köt. Frankf. 1826 és
1835); „Uber Religion und Philosophie" (Götting. 1827); „Was heisst
rmisch-kath. Kirche ?" (Altenb. 1828) „Kosmorama" (Frank. 1831) „Der
St. Simonismus und die nettére franz. Philosopkie" (Leipz. 1831); „Der
Messtanismus
die neuen Temp/er" 's a' t. (Leipz. 1834); „die letzten
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Dinije dt's liniisch-hiítholicisniHs in JUeutsc/iland^^ (Lcipz. 1832); ,,Vber
das Coeiibatgesetz^^ (Frankf. 1832) „Vber kirvhliches Christenthum, r.
kítth. hirclw und Reformén derselben
Prolesldntistnns und Alh/. Kirche^'Loipz. 1835). Miclckc'i? iiionogriipliiák tle: ,,lU'ickbliek auf dic Ursachen
der franZí. lierolutioW 's u' t. (Hiuiau
183-1). E' nmnkáiban i'ioy az
1838-bau Lipi-stbon 3 kötetben me<jjelent Neorúma czimü munkájában,
úgy több folyóiratban, nevezetcsen a' berlini és hallei Evkönyvekben
becses kritikai i-zikkckct irt az irodalom mveltség, történet 's civilisaFiiradliatlan numkássága a' széi)iralnii 's költi téren is szetio felett.
rencsével tett kísérleteket. Eberhard (írootével együtt adta ki a' ,,Taschenbuc/i f'ur Freunde alldeulsv/ier hunst und Zeit'' (1816-ban; „Romantische BUitter (Eisenach, 1818); „Moosrosen^^; (1831): „Gedichte und
Erzahiungen^* ; melylyckbcn nagy vonásokkal festi a' természet bens életét, e' mellett az élet ké[)ét folytonosan valódi költi magasságban, nyájas, gyermekded friseségben 's tisztaságban tartván. Beszélyeibcn, melylyek közül a' „Marrhen ohne Ende^^ czimü remeket Austin angolra is fordított, valamint költeményeiben minden eszme azon mindent átölel,
teremt és ápoló világszcretcttl van áthatva, melylynek philosopbiai
irataiban is, más alakban, világhir oltárt emelt.
h.
Carrel (Armand) született 1800. Rouenben, vagyonos szüléktl, kik
kereskedelmi pályára szánták.
tüzes lelke azonban nem fért meg a'
köznapi élet' szk korlátai közt. A' franczia fiatalság, a' császárság' ideje
alatt egészen katonai nevelést nyert; 's Napóleon' gyzelmei anynyira
lefoglalták a' kedélyeket hogy roppant hatalmának megdlte után is
a'
Bourbonok' viszszatértével ezen varázs a' katonai pálya iránt el nem
oszlott. C. is mihelyt magát elég ersnek érezte hogy fegyvert foghasson atyja akaratának ellenére hadi szolgálatba lépett. Ezredese, ki
meleg részvétet tanúsított az ifjú önkéntes iránt kibékítette atyjával, és
mivel az alig serdült ifjú akkor is már nagy reményekre jogosított, közbenjárása által kieszközölte, •hogy a' saint-cyri katonaiskolába vétessék
fel. Ott szorgalma által tüntette ki magát társai felett, 's hihetleg ekkor
már valamelylyik titkos politikai egylettel lépett érintkezésbe, llylyen
egyesületek azon idben egész Francziaországban elvoltak terjedve, mint
egy háló, 's új forradalom elkészületeivel foglalkoztak. 1819 végén a'
katonaiskolából elbocsáttatván, mint alhadnagy a' 29-ik gyalogezredhez
tétetett által, melyly akkor Befort és környékén állomásozott. A' következ év elején, a' beforti helyrségnél kitört öszszeesküvésbe bele volt
bonyolódva C. is. Fiatalsága szolgált védelmére, 's igy nem került törvényszéki vizsgálat alá
hanem az ezreddel együtt Marseillebe tétetett át.
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szolgálatban. Ezen id alatt meggyzdött arról,
hogy a' remények, mely lyek katonai pályára vonták, csak megfeszített képzelet álomképei voltak. A' hadi dicsség helyét szabadságérzet foglalta
el lelkében. A' parlamenti viták
melylyekbl Francziaország politikai
jövendje kezdett kifejlcni, uj eszmék hoszszú lánczolatát költötték fel C.
ben. A' tüzes lelk fiatal ember hasonló lelkesedéssel fogta fel a' szabadság ezen eszméit, mint egykor a' még gyermek a' császári korszak
hagyományos hadi dicsségét. Elbocsáttatását kérte a' seregtl, 's a'

két évig maradt

,

spanyolországi

alkotmány-pártiak küzdelmeiben
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melylyet Mina olasz és franczia
ezen csapatnak a' lleos-i capitulatlo
következtében fegyverét lekellett raknia, C. több társaival együtt mint
hadifogoly Francziaországba vitetett 's mint a' ki hazája ellen harczolt,
Toulouse-ban hadi-törvényszék elé állíttatott. Bár a' Damas franczia
tábornok által aláirt capitulatioban a' fogoly francziák élete világosan
biztosíttatott, C-t. a' hadi-törvényszék halálra itélte. Az ítélet formaságmeg. Az ítélet cassáltatott uj hadi-törvényszék
beli hibája mentette
alakult, ez ugyanazon ítéletet mondta ki, és ugyanazon formaságbeli hibát
követte el, 's az ítélet ujbol eltöröltetett. Egy év múlva, mely ly id
harmadszor állították C-t. hadialatt szoros felügyelet alatt tartatott
törvényszék elébe; ezúttal azonban már felmentetett és szabadságát viszszanyerte. Ekkor Parisba ment és egész buzgalommal adta magát a' történeti és politikai tanulmányokra. Hasonló foglalkozás három fiatal
emberrel hozta öszsze, Thiers-, Mignet- és Augustiri Thierry-\e\, kik vele
külsleg egyforma körülmények közt voltak. A' legbensbben csatolta
magát Thierryhez, kiben alapos ismeret mellett komolyságot és ers
Thierríj tanácsára és segítségével Skótzia történejellemet tapasztalt.
tének foglalatját írta meg egy nem sok hatású munka melyly könynyen
és hírtelen íratott és sem alaposság sem mélység által ki nem tnik.
Azon kedvez fogadtatás mégis, melylyre e' kis munka talált, okot szolgáltatott C-nek az ellenforradalomnak Angliában II. Károly és II. Jakab
alatt, leírására, melyly 1827-ben jelent meg, 's mint Guizot ,, angol forraszinte arra volt számítva, hogy a'
csakhogy más értelemben
dalma"
britt és franczia állapotok közt közeles párhuzamot vonjon. E' munka,
melyly ers pártszcllemmel volt írva, dicséretekkel halmoztatott el,
politikai nézeteit, mint írói érdemét illethetik.
Ez
melylyek inkább
idben a' franczia kormány oldala mellett a' politikai és vallásos ábrándozok csekély számán kívül körülbelül csak azon régi parókák állottak,
miket az emio-ratio man-ával Francziaorszáo-ba viszszahozott. Csaknem
minden írói talentum le látszott mondani a' komolyabb tanulmányokról,
hogy a' napi sajtó apró harozában vegyen részt, melyly a' júliusi forradalom eldönt nagy harczát fogná elkészíteni, Thiers , Mignet és C. egyesitették erejökct 18oO-ban, és megindították a' ,,National"-t, melyly
csakhamar szellem- és talentumra mint határozott irányára nézve is az
ellenzék számos lapja közt a' legclsbb helyre emelkedett. És valóban alig
kik mindlehete e' czélra nézve képesebb emberek egyesületét találni
azon tulajdonokkal bírjanak melylyek olylyan napilap megindítására
szükségesek melyly a' közvélemény vezetését tzte ki feladatául. Thiers
könynyü hajlékonyságával villámgyors felfogásával és fényes írói kiállításával pillanat alatt képes volt a' kedélyeket magához vonni, várakozásban tartani és felindítani Mignet ítéleteinek alapossága-, és mélységé-mint nyelvének classicaí szilárdságával foglalt le, és
az ellentörekvket
hódította meg merész és ers gondolatai-, vas következetessége- és hajthatatlan erkölcsi szigora által. A' mint a' júliusi ordonanceok megjelentek, Mignet és Thiers elvesztették bátorságukat, és a' fenyeget vihar
egyedül maradt a' „National" élén.
els jelei ell viszszavonultak.
Nála és az
felelsségére irták alá jul. 26-kán a' lap-kiadók és szerkesz-
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azon ovúst

ellenállás

a'

ordonance ellen, melyly a' komolyabb
jMég akkor is midn a' liarcz már Parin

najtót megazorltó

els kezdete

volt.

,

utczáin í'olyt, talált C. módot, újságát kiadhatni és eloszthatni. Az
egyes lapok most nyilatkozatokká vállak és az utczák sarkain t'elragasztattak, mivel a' ezél már nem a' közvélemény vezetésében, de a' polgároknak harczra buzditásában állott. A' gyzelem után elkerültek a'
többi dolgoztítársai is, kik a' vész ell viszszavonultak 's
,, National"

érdemeiket most mégis anynyira fontosokká tudták tenni, hogy rajok a'
kormányzás legkitnbb helyei bízattak.
csak egy kiküldetést fogadott el Bretagne-ba, hol családi öszszeköttetéseinél fogva befolyással
birt. Viszszajövetele után Cautal megyében
korm;inyhivatallal kínálták
meg, de magasabb és nemesebb becsületvágyát ez állás ki nem elégíthette. Viszszautasitotta a' meghívást, és a' szerkesztési irodába tért. Itt

C

új

idszaka kezddött Cjournalistikai pályájának. Egy pillanatig sem

kedett azon állás

kétel-

melylyet a' júliusi forradalom után kellett elfoglalnia. Határozott ellenzéket formált a' dolgok uj rendé ellen. Rettenthetlen hséggel fejtegette azon következményeket, mclylyeknek a* forradalom által uralkodásra emelkedett népfelség elvébl eredni kellé; mutogatta az öszsze nem illeszthet ellentétet melyly ezen elv 's az öröködési
királyság közt van ; kijelölt minden eltérést amaz elvtl lépésrl lépésre.
Látta sorsát látta hogy élete folytonos nyugtalanító és reménynélküli
harczban fog letnni a' feles er ellen, de
nem kételkedett, nem
hagyott fel e' harczczal mert hitte hogy a' jövend az
eszméit illeti.
Mivel, nézete szerint, csak a' nép felségi jogát ismerte cl Francziaországban
lemondott azon megtiszteltetésrl
melylyet polgártársai iránta
tanúsítani akartak
nemzetri tisztül választván cl; viszszautasitotta
a' júliusi dccoratiót, melylyre a háromnapos harczbani részvéte által
igényt tarthatott, nem esküdött hséget a' király na,k
mivel azt nem
akarta a' néptl viszszavenni. C. köztársasági formát óhajtott belülrl, és
köztársasági propagandát kívülrl. így lehet legrövidebben politikai eljárását jellemezni. Azon merészség, melylyel a' ,, National" C. vezetése
alatt a' kormányt megtámadta többoldalú törvényszéki és perbeli kereseteket hozott nyakára. A' legnagyobb veszély fenyegette
midn a'
júniusi zavargások után 1832-ben Paris ostromállapotba tétetett. Ezen
rendszabálynak czélja nem volt más mint a' kormány ellenségeit egy
csapással semmivé tenni, 's C. ezek közt, nem tartozott az utósók közé,
's a' rendelet alig jelent meg, hogy a' rendrség ügynökei C. szállására
mentek,
fogházBa hurczolandók, mivel a' „National"-t azzal vádolták,
hogy felkelésre izgatott és a' júniusi kitörések okozója volt. A' harcz kezdetén, a' zavargó nép nagy részénél azon hir terjedt el, hogy C. a' felkelés
élén áll. Június 5-én több százan tódultak a' ,,('roissaut" utczába, hol a'
,, National" szerkesztsége volt
hogy C\-tl parancsokat vegyenek. C.
azonban távol volt minden felkelési szándéktól 's nem helyeselte magát
ezen zavargást, st csendre intette a' népet: mindazáltal az utczai harcz
bevégzdése után rendelet adatott ki elfogatására. C-t elrejtették barátai, 's akadálytalanid folytatta a' ,, National" irását, mignem a' cassatioszék hires nyilatkozata az ostromállapotot felfüggesztette, 's neki is megengedtetett szokott kercsetmódjához nyíltan viszszatérni.
ellen a' vád
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megelégedtek csupán azzal, hogy a' lap felels geranttörvények értelmében a' kiadó- és szerkeszttl külön személy
volt) a' kérdéses czikkért számadásra vonták. Az esküdtszék ezt is felmentette aug. 29. 1832.
Hasonló helyzetbe nem egyszer jutott ezután
Az illetknek
is a' ,, National" a' kormány ellen emelt éles czikkeiért.
legkönynyebb volt ürügyet találni. Még egy a' restauratio idéjébli törvény, kemény büntetés alatt tiltotta a' napi sajtónak a' törvényszékek
határozatait megbirálni. Azonban e' törvény huzamos id óta nem vétetett alkalmazásba; innen a' .National" kiadói is ugy vélekedtek, hogy
ezen törvényt a' júliusi forradalom eltörölte 's a' lapban a' törvényszéki
tárgyalásoknak egy különös rovata nyittatott meg. Egyszerre csak a'
kormány érvényesnek mondotta ki a' szóban forgó törvényt, és a' „National" gerantja
Paulin
2000 fr. pénzbüntetés- és kéthavi fogságban
marasztaltatott el
egyszersmind a' lapnak eltiltották a' törvényszéki
közléseket. A' „National" kiadói azon határozatra jöttek, hogy a'
lap czimét megváltoztassák és más biztositót keressenek, igy akarták
némileg a' kormány határozott szándékát kijátszani melyly az alkalmatlanná vált ellentl szabadulni kivánt minden áron. Megjelent a' lap
„National de 1834" czim alatt. Néhány sor, melyly benne a' törvényszéki tárgyalásokról szólt, uj keresetre adott okot a' lap ellen. Már hára' legfbb törvényman ültek a' ,, National" kiadói közül fogházban
szék hathónapi fogházra szóló Ítéletét csak eltávozása által kerülte ki
Azonban
Londonba ment, ez idben gyengélked egészségben lévén.
Parisba néhány hó múlva viszszaérkezvén a' rendrséget maga tudósította jövetelérl. Befogatása igen nagy ingerültséget okozott, de C. szilárd ers lélekkel eno-edte át maorát sorsának.
A' köztársasáo-i törekvések ez idben élénken kezdtek ismét mutatkozni. Sokan az 1793-ki rémuralkodást akarták viszszaállitani. Az ,, emberi jogok" védelmére alakult
egyesület elhatározta a' kormányt nyilvános harczban megtámadni. C.
elre látta a' kimenetelt, mindazonáltal a' mint a' csata meg kezddött,
bátran állott el azon jogok a édelmére melylyek még megmenthetk voltak. A' pairek kamrája volt inegbizva a' befogott republikánusok elitélésével. A' „National" anynyi merészség- és hatalommal kelt ki ezen eljárás törvénytelensége ellen hogy Bonaparte régi tanácsnokai marechalljai , a' restauratio uj nemesei 's a' három-négy generatioju ministerek
reszkettek a' birói padokon.
barátja, Roi/en, ki e' czikkért a' felelséget magára vállalta a' pairek kamrája elé állíttatott. A' „National" nem
felejtette a' közönséget arra emlékeztetni
hogy ugyanezen Rouen a'
restauratio alatt mostani bíráinak egyikét azeltt pecsétr Barlhe-i a'
carbonari titkos szövetségbe vette fel és hogy Barthe a' királyság elleni
örök gylölet esküjét a' Roiten kezébe tette le. A' bevádlott Carrelt
választotta ügyvédéül 's C. ki korábbi elitéltetése következtében még
mindig a' Ste-Pelagie fogházban volt, engedelmet kapott barátját védelmezhetni. Decemb. 16. 1834. nem anynyira a' vádlott védelmezjéül
jelent meg a' pairek kamrája eltt, mint a' pairek bevádlójaúl. A' birák
mint vádlottak jelentek meg 's C. a' biró szerepét vette fel. Elmondta a'
pairek kamrájának rövid történetét alakulását az azon tett változásokat, a' kamara politikai jellemét és Ney marechall halálánál megállapomegszüiitettetett
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„Ismerlek benneteket
kiáltott fel
ti Ney niarechall blrai vagytok,
nem raoacUa magával ezen vér«zomjas ítélet minden
bnét"
Az elnök közbe szólott, és a' törvény szigorával fenyegette C-t,
ha a' sértegetésben tovább megy.
C. felemelt hangon felelt: ,,ha ezen
körben van valaki
ki Ney niarechall halálos Ítéletét aláirta
lépjen fel
ellenem mint vádló. Szavaimért felelni fogok. Büszke vagyok arra, hogy
Francziaország nevében
itt
els tiltakozom az(m gyalázatos kivégezteAz elnök megtiltotta C-t tovább szólani, de magok a' paités ellen."
rek közül felállott Excelmans tábornok, a' marechallnak bajtársa, ki
1815-ben a' seregvezénylk közt utoljára tette le a' fegyvert, és igy szólott ,,En osztozom a' védelmez nézetében. Ney
niarechall elitéltetése
törvénytelen orgyilkosság volt." Nagy zaj támadt ezen nyilatkozásra a'
clott:
's a'

i'estauratio
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védelem félbeszakasztatott és a' pairek kamrája a' nélkül, hogy a' védelmet végighallgatta volna, elmarasztalta a' „National" gerantját 10,000
fr. pénzbüntetésés kétévi fogságban. Egész Francziaország érdekelni
vélte magát a' ,, National" ügyében a' minden szinü és irányú lapok szabadon nyilatkoztak ezen itélet ellen. A' 10,000 fr. kevés napok alatt nyilvános aláírás utján öszszerakatott és a' ,, National" önérz büszkeséggel
ismertette meg az aláírókat, kik közt a' legels és legjobb hangzású nevek
foglaltattak.
Még ezután is egymást érték a' ,,National"-elleni sajtóperek, melylyek többnyire a' vádlott felmentésével és a' kormány szégyenével végzdtek.
Azonban a' köztársasági törekvéseknek l^evés kilátást
ígér politikai viszonyok egészen leverték C. nemes lelkét. A' septemberi törvények által olyly hatalomhoz jutott a' kormány
melyly minden
pillanatban képes volt a' neki alkalmatlan szót a' sajtó torkára forrasztani, C. szelleme szenvedhetetlcn nygben érezte magát. Beszédének
merész haragia eltompult, hideg megvetés foglalta el ennek helyét, melly
lelkének egész erejét csökkentette. Elnyomott gylölség égette szívét,
melyly nagyszer volt mint a' vulkán, és ers fájdalmú, mintha Prometheus sasa szaggatta volna. Egy beteges ingerlékenység
melyly ezen
hangulatból származott, volt oka halálának, férfikora legvirágzóbb éveiben. Girardin Emil
egy geniális de határozott gondolkozásmód- és
jellemnélkH ember, a' sajtónak a' scptembcrí törvények általi megalacsonyitását, mint kedvez idpontot a' napi politika mezején, saját elnyére használta fel. Eladta tervét melyly abból állott hogy a' régi és
jó hírben álló lapokat megbuktassa. A' kormányra nézve épen jókor jött
ezen vállalat. Adakozások és felsegélések utján végre sikerült G. nek
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vélekedett hogy hirdetésében vállalatát
a' legméltatlanabb módon minden azeltti
lapot beszenynyez, és ezek közt a' ,,National"-t.
Carrel ezen igaztalan
megtámadást hideg megvetéssel utasította viszsza. Felelet helyett Girardin E. életirását ismertette meg. Ebbl párbaj keletkezett. G. elfogadta
a' kihívást, és magaviselete által minden kiegyenlítést lehetlenné tett.
Jul. 22-kén 1836. reggeli 8 órakor történt a' párbaj pisztolyokkal a' vincennesi erdben. A' két ellenfél 40 lépésnyi távolságban állott fel egymástól a' segédek úgy egyeztek hogy 20 lépésre közeledhetnek egymáshoz. C. ltt elször 's ícönynyeden találta ellenfelét, czombjában. G.,
ki a' lövésre lerogyott, csakhamar ismét felegyenesedett, 's golyója a'
lapját

megindithatni. G. ugy
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jobban nem ajánlhatná, mint ha
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sebesítette. Még két napig élt. Vég„Francziaország, barátai, szabadság és köztársaság"
Jul. 25-én a' st. raandé-i sirkertbe temettetett el. Daczára a' kellemetlen
idnek több mint 10,000 párisi kisérte sirba koporsóját. Nemes jellemét
és magas járású talentumát még azok is becsülték, a' kik különben véleményében nem osztoztak Chateauhriand sirva borult sirjára. Lafitte,
Arago Cormenin Garnier-Pages könyezve voltak jelen temetésén. Sirja
felett barátai Schefjfer és Thihaudeau néhány megható érzékeny szót mondottak, mit a' körül állók zokogása szakasztott félbe. Martin Maillefer
ünnepélyes beszédet tartott a' nagy halott érdemei felett ,,Armand Carmonda
rel
azon kevés választott szellemek közé tartozott, kik minden akadályokon áttörnek és az életnek minden pályáján tündöklenek.
20 évvel elbb születve legnagyobb hadvezéreink vagy els rangú parlamentalis férfiaink között fogott volna állani. A' leirt szó egyszer hatására szoritva, tollából fegyvert csinált, melyly élesebb volt mint a' kard,
hatalmasabb mint a' szószék menydörgése. Napóleoni szellem volt az
felfogásában, és azon módban, melylyel a' journalisticát kezelte. Miért
kellett ezen szép, merész és dics pályának olyly rövidnek lenni, mint a'
Byron és más nagy emberek pályájának, kiket az ég féltékenységbl a'
földrl elragadt."
E' jellemzéshez még azon néhány szót kell adnunk,
hogy C-nek nemes és férfias lelkét még érzületének lovagiassága emelte.
Egy korábbi párbaj alkalmával, melylyet csak a' becsület közös érdekébl
vállalt fel, mivel személye nem volt érdekelve, megsebesíttetvén, midn e'
miatt ellenfelét bezárnák, folyamodott Thiers - akkori ministerhez ellenfele kibocsáttatásaért. Ez volt els és utósó kérése T/i/ershez, egykor
Sz.
barátjához. Valódi római egyenes és merész lélek volt.
Carro (János) szüL Genfben 1770-ben, orvostanár lett Edinburghban 1796. óta Bécsben lakott. Nagy érdemei vannak a' himloltás ügyében, melylyel Skócziában alaposan megismerkedett, 's melylyrl, a' státus
hatalmat irói utón segitve, kinyomatá „Obsercations et expériences sur V
inoculation de la naccine" az austr. birodalomban hivatalosan ajánlott
munkáját, franczia nyelven. Oltó anyagokat küldött a' világ minden
részébe, 's az oltások eredményeit idnkint saját munkákban közölte.
1825 óta Prágában lakván a' carlsbadi fürdt szokta látogatni és tette
tanulmányai tárgyává, melylyrl franczia 's angol nyelven ismertet könyveket irt.
ez.
Carus, (Károly Gusztáv) orvostudor, természettudós 's e' szakbeli
nevezetes iró, a' szász király udvari forvosa, szül. 1789. Lipcsében, hol
tehets atyjának festgyára volt. Neveléseié sok gond fordíttatott. A'
értekezéseirl ismeretes Jáger vezeté els nevelését
kitl
vegytani
vegyészi hajlamát öröklé; ezenkívül igen nagy hajlam fejldött ki benne
is
melylyet Dietz nev rajzraester szorgalmasan ápolt.
a' rajzolásra
Miután egy ideig a' szül városabeli Tamásiskolát látogatá 1 804-ben az
egyetembe lépett át azon szándékkal hogy fleg vegyészetet tanuljon, 's
késbb atyja akarata, szerint ennek festgyárát átvegye. Elejénte csak
természetrajzot, vegytant, természettant 's mathesist hallgatott, de
késbben a' boncztan 's egyéb orvosi tudományok anynyira magokhoz
vonák, hogy 1806. óta kizárólag a' gyógytant tanulá. Már 1811. mint
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nagylelk C-t halálosan

—

szavai voltak:

,

,

,

—

,

—

,

,

—

,

,

,

,

—

,

,

,

,

,

U

^k.

hm.

Tár. 11. köt.

7

;

Carvalho.

98

mao-ántanitó telepedett le Lipcsében hol felolvasásokat tartott az öszszehasonlitó boncztanhól 's még azon évben orvostudorrá lett. 1813-ig
eiTyedül tanulmánvuinak élt 's e' mellett a' festészetet is szenvedélyesen
folytatta. 1814-ben már az orvos-sebészi akadémia tanára lett Drezdában. 1827. a' szász király ndvari orvosává neveztetett ki ndvari orvosi
tanácsnok czinnnel, majd a' polgári érdemrend tagjává lett 's Friedrich
fherczeo"et olaszországi és sweitzi utazásaiban követte. A' mellett, hogy
szünetnélkül természettudományi munkákkal, vizsgálódásokkal foglalkodott, orvosi gyakorlata is Dresdának fbbrend lakosai közt igen terjedelmes volt. Dresdai lakása miivészi törekvéseinek is igen kedvezett, 's képei
az uralkodó házak tagainál Drezda-, München- Berlinben és Pétervámiket anthropologia 's psychorott nagy becsben tartatnak. Eladásai
logia felett Dresdában tartott, nagy tetszéssel fogadtattak. 1833-ban a'
párisi tud. akadémiájától díjt nyert a' bogarak vérforgásának felfedezéseért, 's az állatok fejldési történetéhez nyújtott becses adalékaiért.
Munkál: ,,Versuch einer DarsteUiing des Nerrensystems und inshesondere des Gehiríis." (Lipcse 1814.4.); „Lehrbuch der Zootomie." (20 általa
metszett táblával, Lipcse. 1818.); „Lehrbuch der Gynakoloyie." (2 köt.
Lipcse. 1820 és 28.); ,.Vou den ciusseren Bedingunyen des Lebens der
iceisz-und kaltblutiyen Thiere.'^ (kosz. pályamunka. Lipcse 1824.);
„Sammiung kleiuer yeburtshiilflichen Abhandliingen." (2 füzetke 1820.)
„Erlíiuterunys-Tcifeln zur i^eryleichenden Anatomie/' (3 íiiz. 1826.)
„Grundzüge der
,,Ueber den Blutkreislauf der Insecten." (Lipcse 1827.)
vergleichenden Anatomie und Physiologie." (3 köt. Drezd. 1828.); ,,Vber
Lr-Theile des Knochen- vnd Schalenyerustes.'^ (Lipcse 1828.);
die
,^Analecten zur Natúr- und Ileilkunde." (Drezda. 1829.); ,,Briefe über
Landschnfhnalerei." (Lipcse. 1831.); ,,Vorlesunyen über Psychologie''
(Lipcse, 1831). „Paris tinddie Rheinyeyenden." (Lipcse, 1836). „System der
Physiologie J' (3 k. Lipcse. 1838—1840). „Grundzüge einer neuen und
der
icissenscíi. begründeten Kranioscopie." (Stwttgíirt, 1841). „Attas
Kranioscopie." (hllics. 1843 45). „ZuwlfBriefe iiber Erdbeben." (Stuttg.
1841). „EnglandundSchottland im Jahre 1844." (2 k. Berlin, 1844—45)
„Gthe, seine Individualitdt mid sein Verhalfniss zu den NaturwissenC. a' német Írók között a' legiobb
schaften," (Lipcse, 1843). 's a' t.
stylisták egyike, 's mesteri eladása megérdemli, hogy e' tekintetben
példaképül szolgáljon. Sokoldalúsága bámulatos.
B.
Carvalho (Jozé da Silva) portugalliai státusférfi, minister, 's Doni
Pedro chartájának egyik legtüzesebb védelmezje, Bcira tartomány egy
kis városkájában született, 1782-ben. Atyja, ki földbirtokos volt, jogi
pályára szánta t. Coimbrában nyerte kiképeztetését elször a' püspöki
seminarlumban és 1800-tól kezdve, ugyancsak az ottani egyetemben,
^lár tanuló korában democratlai érzülete- és nyilatkozatai, által vonta a'
rendrség figyelmét magára, a' honnan az Inquisltio által üldöztetett.
Ekkor Lissabonba ment a' hol a' törvények értelmében két évet kellett
töltenie
hogy a' végs vizsgálatot a' Desembargo do pa<^o (a' legfels
itel- és kegyelmi szék) eltt letehesse. 1810-ben, midn Masséua Lissabont fenyegette, alkalmazást nyert, Juiz de fora-'sá (els folyamodtísu
törvényszéki biró) neveztetvén Villa Recordacnsben, a' hol ugy az álloda,
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a' seregnek hasznos szolgálatokat tett, a' honnan 1815-ben,
Juiz das orphaos-sá (árvaszék bírája) Ion Portóban. Ugyanekkor haditörvényszéki eladóvá lett és itt kezdödék tulajdonképi politikai pályája. Az
országnak szomorú állapota bátor itotta t, barátja Fcrnandes Thomassal
ki 1820-ban a' cortes legjelesebb képviseli közül
öszszeköttetésben

lomnak, mint

,

—
— egy terv készítésére

melyly hazáját a' nyomasztó járom alól
megszabadítaná. Az öszszeesküvök els öszszejövetele dec. 27. 1817. volt,
és lassankint hozzájok csatolta magát minden portugál a' kiben csak egy
kis jó vér folyt
ezek közt Jozé Ferreira Borges és F. Gomez de Süva.
Háromévi elkészület után melyly Gomez Freire d'Andrade tábornokot akasztófára juttatta 's több áldozatba is került, 1820 aug. 24. Portóban a' forradalom kitört. C. az ezen napon kihirdetett ideiglenes kormány
tagjává és titoknokává neveztetett a' forradalom csakliamar a' Duero
partjaitól, a' Tejó partjáig terjedt. Az alkotmányozó cortes, melyly 1821.
januárban gylt öszsze, hogy democratai elveken alapult alkotmányt
készítsen, határozottan kinevezte a' kormányt, melyly az országot VI. János
király megérkeztéig igazgassa. C. ennek is tagja volt. A' király 1821. jun.
érkezett meg 's átvette a' kormányzást. VI. János C-t a' lissaboni helytartóság elnökségével bízta meg csakhamar pedig igazságügyministerré
nevezte, melyly állásában az ellenforradalom kitöréséig (1823) megmaradt. C. elre látta e' következményt, 's figyelmeztette a' cortest, de szaAz ellenforradalom. Doni Miguellel élén, gyzevára nem hallgattak.
delmeskedett. C. most kényszerítve látta magát kiköltözni. Angliába
ment megvonva és szken élt , politikával és státustudományokkal foglalkozván. A' Doín Pedro által kiadott alkotmánylevélre C. az esküt
letette Palmella herczeg kezeibe, és viszszatért Portugalliába, mindazonáltal alkalmazás nélkül maradt. A' chartának megsemmisítése és Dom
Miguel trónbítorlása másod ízben kényszerítették C-t. kiköltözni. Elfogatására ki volt a' parancs adva, ugy hogy csak egy baromhajtó öltözetében
menekülhetett meg. Londonban Palmella herczeg az emigratío segélyefel. INIajd tagja lett a' Dom Pedro által alakízési választmányába vette
tott gyámságí tanácsnak és míg Dom Pedro Parisban járt a' Dom Miguel
önkényü uralkodása ellen megindítandó expeditio ügyében,
és Dom
Thomas de Mascarenhas Angliában a' szükséges segédeszközök megszerfáradozásának sikerült az els kölzésérl gondoskodtak. Különösen
csönt Ardoinnál Londonban megszerezni , melyly által Dom Pedro alkalmat nyert az azori szigetekre mehetni és az egész hadjáratot szervezni.
Aztán
Dom Pedrót Terceira szigetére követte, 's meg volt kínálva
ministerséggel Is,
most a' sereg fhadbírójává neveztetett ki, és rövid
id múlva azután hogy Portugallíában partra szállottak a' hadi polgárikormányzás igazgatóságával, és a' katonai törvényszék elnökségével bízatott meg. A' legnehezebb körülmények közt vette át 1832-ben a' pénzügyministeri tárczát. Bátorsága a' nehézségekkel nevekedett. Erélyes
rendszabályok által sikerült a' sereg rendes zsoldját fedezhetni. Határozott
fellépésének lehet köszönni, hogy a' Terceira herczeg alatt megindítanácsára
tandó hadjárat javaslata a' haditanácsban keresztülment. Az
adta át Dom Pedro a' hajóhad parancsnokságát Napier kapitánynak. A'
hadjárat sikerült, 's a' mint a' fváros kapui Do?n Pedro eltt megnyíltak,
7<j
való volt
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a'

seregek számút csak-

hamar 62,000 emberre emelte. Most egymásután igyekezett a' polgárliáboru által okozott selíeket behegeszteni. Megsemmitette a' papirpénzt,
eltörölte a' portói borkeresked-társaság egyedárusságát. Szabályozta a'
sereg és állodalmi tisztviselk fizetését; teljes reformot hozott be a' koronajavak kormányzásába az álladalmi javak igazgatását reorganisálta ugy
hogy a' státus adóssága fogyott és a' hitel emelkedett. Alapitotta a' lissaboni szabad kikött és a' nyilvános hitel-juntát (egyesület) melylynek
tagjai az els kereskedk voltak. A' régi törvényszékeket eltörölte, melylyek a' chartával ellentétben állottak, és ujakat alkotott; a' jezsuitákat
kizette, kik Dom Miguel alatt, mint redemptoristák becsúsztak; elmozdította a' törvényhozási reformot , melylyet eddig az önkény hátráltatott.
Azon budget
melylyet 1835. a' cortes elé terjesztett
a' legderekabb financier-ek tetszését birja 's azon korból a' legjelesebb documentum. Azon szempontból indulván ki hogy az állodalom jólléte egyedül a' hiteltl függ
sikerült neki a' hitelt Portugalliában hallatlan
magasságra emelni. A' mipar és kereskedés növelésére e' czélból igen
sokat tett. Ravaszság és fortély kényszeritették
novemb. 1835 Saldanha
ministeriumának egyéb tagjaival lelépni. A' dolgok azonban egyszerre
megváltoztak ugy hogy kénytelenitettek C-t csakhamar azután a'
a' pénzügyi tárczával ismét megbízni. (1836. apr. 20). Másodszori belépésével alakult azon egyesület, melyly az úgynevezett Lezirias nagy kiterjedés állodalmi javak eladásával foglalatoskodott. Politikai zavarok
miatt azonban e' javak nem sok pénzt hoztak be.
Septemb. 10. 183<3.
kiütött a' forradalom; kívánták az 1820-ki alkotmányt, Dom Pedro chartája 's az angol befolyás megsemmittetett. Ekkor C. kilépett az állodalom
szolgálatából és az ellenpárttól hevesen üldöztetvén, Saldanha- 's Terceirával egy angol hajóra menekült. Ellenforradalmat próbált létrehozni, de
sikeretlenül 's kénytelen volt Angliába futni. Itt maradt számkivetésében, míg a' királyné által adott kegyelemben nem részesült. Barátjai tárt
karokkal fogadták a' viszszaérkezt. Anynyival inkább féltek tle ellenségei, és a' leggyalázatosabb dolgokat követték el ellene, hogy kormányra
ne juthasson. így történt hogy egy urnapi processio alkalmával (jun. 14,
1838) C. kocsiját a' sokaság megtámadta ^.Morra Carralho," kiáltások
közt, kövekkel dobálta, 's csak a' kíséretében lev Costa Cabral városi
helytartó pisztolyUivése által sikerült a" felzúdult tömeg ell biztos helyre
vonulnia.
1842-ben részt vett az oportói lázadásban a' pedrói charta
viszszaállitása czéljából, 's azóta ismét státustanácsos lett.
Változatos
életében háromszor kellett hazáját számkivctéssel cserélni fel
kétszer,
mert igen szabadelmnek harmadszor, mert az uralkodó párt eltt
igen szolgainak tartatott.
Rajta kivül még több Carralho is jutott
nevezetességre Portugálban </. Mainiel Anfonio (\ 1827-ben pénzügyminister, 1836-ban a' követkamra elnöke, 1838-ban ideiglenesen ismét
pénzügyminister volt, Miguel C. 1836-bau római követ, Cahallero C.
1837-ben londoni ügyviv
d. Jósé C.
végre l831-ben regensségi
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vagy házat
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származik az olasz szó casa-tól, melyly hajlékot,
a' „casinó" nevet egy hasonló elnevezés hegy-

Sokan

:

101

Casinók.

vélik származtathatni,
tol Terra di Lavorobau, (nápolyi tartomány)
melylynek pompás fekvése, igéz kilátása, egészséges éghajlata és tiszta
levegje az utasokat varázs ervel vonja körébe. Casinó jelent zárt egyesületet melylyben a' polgárok fejldés nemesebb társalgás és mulatság
kedveért egybeállanak. Ez az eszmesuvlódások börzéje. Minden ilylyen egyesület bels kiállítása rendesen kisebb nagyobb számú hírlapok,
könyvtár tekeasztal és egyéb játékszerekbl áll. Az emberek itt látszólag inkább mulatság- mint komoly czélokért vannak együtt, de mulatva
mint sok egyéb gyakomoly czélokat érnek el. Hazánkban a' casinok
korlati intézetek atyja Széchényi István, a' polgároknak ilyly egyesülea' közvélemény egyik hatalmas tényezjére
tekbe öszszehozása által
számított. Sok részben elérte czélját mert a' gondolkozás levegje tisztult, az erkölcsi 's politikai éghajlat egészségesedett, a' belátás horizona
tágult; a' társalmiság eleven és gazdag szinvegyületü perspectivet kapott
's a' t. Mióta a' pesti nemz. Casinó 1827-bcn felállott, alig van ma már az
országnak kis és nagyobb városa, hol ilylyen társalgási egyesületek ne
volnának és pedig sok helyett talán az ellentétek szépsége vagy éppen
valami dualistikai bölcseség miatt, úgynevezett uri v. nemesi és ,, polgári" casinók. Az emberek az egyenlség kedvéért megkülönböztetik
magokat , t. í. egyenlk az egyenetlenségben mint határozottak a' határozatlanságban. A' magyarországi casinók közt különös figyelmet érdemel
a' pesti casinó, melylyben a' részvényesek újabb aláírása, melyly 1841ben kezddött, 10 évig tart 's ez évben telik ki. Az intézet folyó évi april.
alkotó
E' nemzeti casinó szabályai
1-én 571 részes tagot számlált.
szabályokra és rendeletekre oszlanak. Amazok változatlanok az aláírás
ideje alatt; ezek a' körülményekhez képest változnak. Czélja az egyesületnek a' jóízlés- és közértelraíségre hatni. A' hely, melyly jelenleg is a'
:

,

,

,

,

—

,

,

,

,

,

—

ker. börze-épületben van, kellemes és csinos

,

társalkodásnak szánt

hely.

egyesület csak anynyiban bír politikai színnel , a' menynyiben a' végrehajtó hatalom rendeleteível öszszeütközésbe soha nem jön. A' részvényesek .50 pftot fizetnek évenkint. Minden tagnak joga van jól ismert és
nemes magaviselet egyéneket az intézetbe bevezetni. Evenkint kétszer
tartatik közgyiUés. E' gylés tárgyai közé tartozik az igazgatókat és
választottságot kinevezni, az intézet állapotjáról számadást venni, a' szük-

Az

,

—

séges intézkedésekrl rendelkezni. Szerencsejáték a casinóban tilos.
Nyitva áll a' casinó kora reggeltl kés estig: könyvtára, hírlapjai, zongorája, tekeasztalai 's ebédli a' részes tagok 's vendégek használatára
állanak. Részes

mindenki

lehet, kit a' választottság arra

méltónak

ítél.

Az

pftot fizetnek elre
részesek élvezeteível bírnak de szavazati,

úgynevezett foglalkozó tagok minden 3 hónapra 10

foglalványúl. A' foglalkozók a'
bevezetési, és a' casínóí páholy-használhatási joggal nem. (A'
vendég
nemzeti szmházban saját páholya van.) A' vendégek szinte
a'
casínónak
A' választottság 54 tagból áll; 3 ezek
a' foglalkozók ioo-ával élnek.
közöl igazgató, 1 jegyz. Van ez intézetnek panaszkönyve, s javaslat,

—

—

könyve. Az intézel minden jelesh maytjar munkát tüstént megszerez. Vagyodecemb.
náról leltár vitetik. Az intézet öszszes kiadása 1849 január. 1
31-ig 25410, fr. 12 xr. pp. bevétele 26426 fr. 48 xr. pp. öszszes járandósága
62,726 fr. 48 xr. pp. mostani valóságos 's remélhet pénzértéke

—

:
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85,975 fr. 29 xr. pp. Kamatozó tökéi, a' pesti kereskedelmi társulatnál,
komáromi hajóbiztositó társaságnál budapesti lánczhid-rcszvényekben,
gdp- 's vasöntgyárban kereskedelmi bankrészvényekben, pesti hengerPolitikai tekintetben nagyobb szemalmi részvényekben 's a' t. állanak.
élénk testvére, a'
repet játszott a' gazdag és hatalmas casinónál fiatal
,

,

—

,

—

Sz.
czim alatt).
Casper (János, Lajos) orvostanár a' berlini egyetemben, 's titk. orvosi
tanácsos, szül. 1796-ban Berlinben, tanult ugyanott, Göttingenben 's
Hálában , 's utazván Anglia- és Francziaországban 1825-ben rendk.
professor lett. A' cholera körüli érdemeiért 1833-ban veres sas rendet,
1835-ben pedig nagy arany érdempénzt nyert, 's több t. társ. tagia lett.
Munkái ,,«' franczia és angol orvostan jellemzése" (1822) „adalékok
az orvosi statislikáJtoz és sláhisorvostanhoz" (2 köt. Berl. 1825
37.)
,,a' cholera gyógyitása hideg modorban" {18o2.)
,,a' ríziszonyról" (la29)
„Berlini cholera-vjság" (1831).
Rusttal együtt adta a' „Kritisches
Repertórium ftir die gesammte Heilkunde" 's ennek helyébe a' „Wochenamazt
schrift für die gesammte Heilkunde" jeles orvosi folyóiratokat
1823-tól 1833-ig; ezt 1833-tól kezdve. Till Ballistartus álnév alatt szomorú-

„Kör''

(1.

e'

,

:

;

;

—

—

,

iátékot

is írt.

—

ez.

Cass

(Lajos) nevezetes amerikai státusférfi, egykor az éjszakamerikai
státusok párisi követe
Newhampshire egyik legelkelbb családából
Exeterben született. Késbb Ohioban telepedett le 's itt 1802-ben már
ügyvédi minségben lépett fel. 1806-ban a' státus törvényhozó tanácsába
választatott. Ez idtájban akarta ^rt/"o;íi?Mrrazallegháni-hegységen innen
es státusokat az egyesült státusok szövetségétl elszakasztani 's Mexicot
elfoglalni
's Ohio státus , és itt különösen Cass erteljes fellépésének
köszöni a' szövetség
hogy ezen az egyesület egysége ellen irányzott
veszélyes terv nem sikerült. Kevésbé szerencsés volt az 1812-iki háborúban
az angolok ellen , melyly alatt az ohioi önkéntesek ezredese vala , 's
fogságba esett, de kicserélés útján szabaddá ln, nem sokára tábornokká
mozdittatott el, 's vitézül védte az egyesület határait. A' themsei csatában,
hol Proctor angol tábornok megveretett a' fparancsnok Harrison segéde
,

,

,

,

,

nagy részt vett a' gyzelem érdemében. Azután raichigani
kormányzó lett
's
e'
státust elszántan oltalmazta az ellenség ellen
1814-ben czélszerüen rendezte el
ugyanekkor a' szövetségi kormány
megbízásából több szerzdést kötött az indiánusokkal 's a' közben nagy
volt

,

's

,

,

;

tapintatot és bátorságot blzonyitott, és a' respublicának több mint 3 millió
acrenyi földbirtokot szerzett. Bölcsesége- és mérsékletének sikerült a'

nyugoti telepedk és a' Missisippinél lakó indiánok közti súrlódásokat
kiegyenlíteni. Rendszabályait tiszta democraticus irány jellemzé
bár
kormányzó korában pártpolitikába nem elegyedett.
1831-ben Jackson
alatt hadügyrainister lett, azután párisi követ, hol GM?50Íval az Anglia
által követelt kutatási jog miatt politikai irói vitába keveredett melylynck
következtében saját kormányával is egyet nem értésbejvén, követi helyét
letette. Bostonba érkeztével a' democraticus j)árt által szövetségi elnökségre jelöltetett ki azonban megválasztatása Amerika közügyei irányának
akkori változása miatt
nem sikerült. Lakását Cincinnatiban vette
1841-ben könyvet irt a' franczia állapotokról, az 1840-iki ötös szövet,

—

,

;

,

,

;

Cassatioszék.
ségrol,

's

kutatási jogról, és

a'

tatott az angol lapokkal.

—

a'

1

03

Gallignani Messengerhen polémiát foly-

/?.

Cassatioszék (Cour de Cassation). Franczlaország legfbb törvényszéke, melyly több alkalommal p. o. a' párisi ostromállapot törvénytelenségének kimondása által fényesen bebizonyitá magas bírói jellemét, 'a azért
változatlan tiszteletben is részesül, de a' mclylynek lényege felöl olyly
országokban, hol hasonló intézet nem létezik, többnyire hamis fogalmak
vannak, mert öszszezavartatik a' harmadik folyamod, ftörvényszékekkel, milylyek Németországon divatoznak. A' franczia cassatioszék
vagy cassatto-udvar felállítására következ eszme adott alkalmat
,;a' törvényhozó hatalom meghozza a' törvényt, a' biró azért van, hogy
azt egyes esetekben alkalmazza. De ha a' bíróság a' törvényt megszegheti,
annak végrehajtását elhanyagolhatja vagy meghiusithatja ezáltal semmivé
teszi a' törvényhozó hatalmat. Szükséges tehát arról is gondoskodni, hogy
az igazságszolgáltatás felett ffelügyelés gyakoroltassák, 's azon ítéletek,
melvlyekben a' törvényszékek az eleil)ek szabott törvények- és szabályoktól
eltérnének, megsemmittessenek." Emlékezzünk csak viszsza az 1839
40
's
184V4-iki magyar országgyléseken elfordult vitákra, midn egy
részrl a' bíráknak olylynemü függetlensége ln védelmezve , hogy a'
törvények által megszabott formák sérelmével is érvényesen Ítélhessenek
's e' részben a' törvényhozó hatalomnak se legyenek felelsek. Hogy a'
birói függetlenség- 's feleltlenségnek ezen az udvari párt által adott
hamis magyarázata a' polgári szabadság teljes elnyomására 's a' legundokabb cabineti joggyilkolásra vezet ott hol a' birák a' kormány által
ueveztWvén ugyanaz által bármikor el is mozdittathatnak ezt csak a'
legelvetemültebb szolgaiság nem látja.
A' cassatio-udvar nem harmadik folijamodási törvényszék; a' franczia
törvény általában csak két folyamodást ismervén. Mködési köre lényegesen különbözik a' többi törvényszékétl, mert sohasem itél az ügyek
érdemérl vagyis alapjáról (la cour de cassation ne connait aucunement
du fond des affaires). Az 1791-iki alkotmány általi felállit tatása óta mai
napig változatlan maradt lényegében. A' respublica VlII-ik évébl való
törv. 65. 's 6(3-ik §-ai szerint egész Franczlaország számára egy cassatioszék létezik, melly a' törvényszékek által utolsó folyamodásilag hozott
:

,

—

,

,

,

,

Ítéletek ellen

megsemmitést kér, továbbá jogalapu gyanú vagy kÖzbá-

torság tekintetébl az ügynek egy törvényszéktl máshoz áttételét kér,
végre egész törvényszékek ellen intézett folyamodások felett határoz. A'
cassatioszék tehát sohasem itél az ügy tárgya vagy érdeme felett hanem
csak megsemmiti az ítéletet melylyben a' szabályszer forma meg van
sértve, vagy a' melyly nyilvános törvénysértést tartalmaz; annak helyébe
azonban más ítéletet nem tesz, hanem a' per tárgyát másik törvényszékhez utasítja. A' ventos. 27-iki törvény 58. 's köv. §-ai szerint a' cassatioszék 48 bíróból áll, 3' osztályban ítél, mindegyik osztályban legalább
11 biró jelenléte szükséges a' határozat érvényességére; szavazatok egyenlsége esetében még 5 biró hívatik a' másik osztályból. Az említett
tárgyakon kívül a' cassatioszék határoz törvényszéki illetség (compe,

,

kérdéseiben is ha az e' feletti vita felebbvitelí törvényszékek
vagy olyly els folyamod, székek közt keletkezett melylyek nem ugyan-

tentia)

,

,

Cassatioszck.
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áron egy felebbviteli törvényszék körében íeküsznek. A' békeblrák Ítéletei
vagy a' hivatalos hatóság áthágása
törvényszékek Ítéletei ellen,
katonai
a'
igy
helye
cassationak
miatt van
azon további megszorítással hogy nem kalunátiuk kell panaszt tenni. Ha
a' cassatloszék által njonnan Ítélésre kijelölt törvényszék is ugyanazon
Ítéletet hozza, mint azon clsö törvényszék, melylynek ítélete ellen megsemmítési folyamodás nyújtatott be: a' tárgy másodízben az 1828-iki törvény
ellen csak illetéktelenség (incompcntia)
,

,

szerint az

törvény

cassatioszék, vagy annak egyesült három osztálya
ennek nézete a' legújabb 1837 april 1. czíkk szerint, a'
magyarázatául tekintend, melyly egész országban

öszszes

elébe hozatik

,

's

hiteles

kötelez ervel

bir az alsóbb bíróságokra nézve,

's

melylyhez az érdemileg

ítél törvényszék magát
A' Francziaországtól elszakasztott 's Porosz- és Bajorországhoz csatolt
rajnamellékí tartományokban megtartatott ugyan a' t'ranczia forma 's a'
cassatioszék neve, de megsznt a' lényeg. A' cassatioszék ugyanis a'
felebbviteli törvényszék azon biráíból áll, kik a megtámadott ítélet hozatalában részt nem vettek 's ha ezek száma elegend nem volna az els
folyam, törvényszékek elnökei szoktak alkalmaztatni. 'S mivel egyik
felebbviteli törvényszéktl másikhoz utasitni a' pereket nem lehet, egyszeren azon okból, mert csak egy felebbviteli törvényszék van, ezen az
egészen
említett módon alkotott oassatíoszékre bízatott egyszersmind

alkalmazni tartozik.

,

,

—

— az ügyek érdemének elitélése
folyamodásí törvényszék. — A' bajor

az intézet szelleme ellen

egyszersmind legfbb
tartományban élénken

is,'sa'

cassatioszék
rajnamellékí

szólalt fel a' közvélemény e' hibás íntézeL^ ellen,
mire a' válasz az ln, hogy 1832-ben egy kir. rendelet által a' müncheni
fötörvényszéknél hatodik tanács állíttatott fel, melyly a' rajnamellékí
's
cassatioszék teendit átvegye. Ugyanezt tette a' rajnai
porosz tartományokra nézve a' porosz király 's a' hesseni nagyherczeg,
amaz Berlinbe, ez Darmstadtba tévén át rajnai birtokai cassatioszékét a'
népnek nagy megelégletlenségére.
Magyarországra nézve a' cassatíotörvényszék teendit a' m. kir. udv,
cancelláría, egyszersmind politikai 's közigazgatási kormányszék gyakorolta, minden felelség nélkül, 's a' cahinet-justi-i rósz szagát terjesztve.
A' most épülfélben lev törvénykezési rendszer élén hihetleg egy a'
tiszta fogalmaknak megfelel 's a' törvénykezés egységét egész országra
nézve fentartó cassatioszék foo- állani. Es ez icjen kívánatos. INIert a'
mint a franczia
cassatioszék olylyan alakban 's olyly meghatározással
cour de cassation egyik legfontosb eszköze a' jogszolgáltatás egyenlségének, öszhangzásának, a' törvény különféle magyarázatai kikerülésének,
a' törvényhozás javításának 's fejtésének. Tagadhatlan azonban, hogy
jelentése csak ott van, hol egy egész nagy ország egyenl törvényhozással
bir, mint p. o. Francziaország
ellenben jelentesteién és sikeretlen ott,
hol a' fenálló jog egy rakás tartományi 's megyei statútumból és külön
jogból van öszszeférczelve. Kosz oldala hogy némi késedelmet okoz az

felebbviteli

,

,

,

,

,

;

:

,

igazságszolgáltatásban; fényoldalai azonban sokkal túlnyomóbbak 's azon
tapasztalás, hogy Francziaország ez intézetet 1790 óta minden kormányformán 's rendszeren keresztül, lényegében változatlanul fontartá,
kétségen túl teszi hasznosságát. Szükséges azonban könynyelm 's a

Cassel.
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Castelli.

drága idt rabló folyamodások meggátlására bizonyos birságot szabni ki
azon esetre, ha a' folyamodó folyamodásától elmozdittatnék (Francziaországban ezen úgynevezett succumbenz-birság 450 franknyi), és szükséges a' cassatiotörvényszéki perek folyamát némileg tartósabbá 's
költségesbbé tenni különben e' méltóságos intézet eltévesztené czélját 's
hatását. Az apróságokat végezzék más törvényszékek, 's a' természeténél
fogva egynek lenni kell cassatioszék hol venne idt egy egész nagy
kiterjedés országra figyelmezni ha minden csekélységet elébe lehetne
vinni, melylyet a' falusi békebiró is jól elintézhet? neki csak a' legfontosb
jogkérdésekkel, a' törvényhozás életkérdéseivel, tehát csak azokkal kell
idt töltenie, melylyek érett, alapos, kimerít vizsgálatot 's megfontolást
,

,

—

kivannak.

T.

Hessencassel.
Castelli (Ign. Fer. Vincze) bécsi népkölt, szül. Bécsben, 1781.
Jogtudományra készült jelenleg titoknok az alsó austr. könyvviteli
prózai foglalkozásai közt
hivatalnál sok egyéb mellékhivatallal. Száraz
hiven megtartotta bécsi vidámságát 's humorát. Els költi kísérletei közt
a' bécsi színpadokon 1803-ban tetszéssel adatott „Todt und lebendig"
vígjátéka gerjesztett némi figyelmet. A' franczia háború kitörése után
irt „Patriotischen Kriegslieder" anynyira nem tetszettek a' fr. rendrségnek , hogy saját rendeletben monda ki Castelli elfogatását 's haditörvényszék elébe állittatását ; de éppen ez által tett ellépésta' kormány
kegyében, 's az osztrák nép szeretetében. A' kormány bizalmát anynyira
megnyeré hogy midn a' fi-ancziák Bécset fenyegették, Caslellii küldötte
némelyly drágaságaival Magyarországba, honnét csak a' bécsi békekötés
miután
után tért viszsza. írói pályáját 1811-tl ismét folytatván
Lobhowitz hg. által a' karinthi kapu
„Schieeiczer-familiája" tetszett
Korner Tiradario\,
mell. szinház költjévé neveztetett 1500fr. fizetéssel.
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,

,

,

,

,

—

császári udv. szinház költvé neveztetett, 's a' prateri humor
képviseljét elhomályositá, ennek halála által megmentetvén , próteusszerü
's bécsi és idegen szépiralroi
bécsi természetét akadálytalanul fejtheté ki
saját és mások zsebkönyveiben évenkint szórta a' sok
folyóiratokban
ki ez

idben

,

,

fejére
's a' fölött külön , elég vastag
adott ki teli anecdotákkal, versekkel, beszélyekkel, vígjáBaren. Eine Samml.
Ilylyenek a'
operaszövegekkel.
's
12 tüz. 1825—32); „Gedichte in nietleröesterr.
Wiener Anecdoten (1
Mundart (1828) „Poetische Kleinigkeifen" (5 köt. 1816—25) „Lebenskiugheit in Haselnüssen" (1825) „Wiener Lebensbilder'^ (1828) ; DramaGedichte (6 köt. Berlin,
23 kötetben)
fisches Sfrdnsschen (1826
39
1822-tl fogva „Hnldigung der Franen'' czimü zsebkönyvet
1836).
45.
adott ki. Öszszes munkái 15 kötetben jelentek meg Bécsben 1844
Mint színpadi költ többet írt 170 darabnál, többnyire franczia elképek
utánzásait vagy átdolgozásait. Kiterjedt és nyereséges firkáló munkássága,
öszszekötve az általa viselt kormányhivatalok jövedelmével vagyonos

költészeti

köteteket
tékokkal

középszerséget olvasói

is

,

,

—

—

:

;

;

—

—

;

;

;

—

,

polgárrátettet

,

ki fölöslege

egy részét szeszélyeire fordíthatja. Nevezetes

színpadi kéziratokból 12 ezerét, színmvészek és
színpadi írók arczképeibl több mint 1000-et gyjtött. Mveinek becsérl
nincs mit mondani ;
a' napi ízlésnek hódol 's mindenki számára firkál, a'

gyjteményei vannak

;

Castilho.

10l>

mvészet mérlegét

a'

Cauchois-Lcmiiirc.

sokaság- tetszésében keresi

,

és sokat tett az izlés

megrontására Bécsben. Elég ügyes, csinos, könynyü, lodér az életnek
csaíc felületét érinti, mélységgel éppen nem bir
eszméi világosak, de
moganynyi kicziczomázott apró marionettbábok ha olylykor lelkesülni
akar
nevetséges lesz a' íokl porából egy perczig sem képes eszményi
;

;

;

,

—

;

h.
világba emelkedni.
Castilho (Ant.Felician) egyik hiresb portugál költ, szül. Lissabonban
1800. Cíyerniek korában egyik szemére egészen, másikra félig megvakult;
azonban a' tudományokban íóleg szeret testvére Auyustino Federigo
segélyével nagy elmenetelt tett. Els portugál költeményét ISlG-ban
irá Donna Maria királyné halálára, miután latin költeményekben már
elbb kitnt. Coimbrai tanuló korában irta gyönyör pásztori költeményét ,,Cartas de Ero e Narciso'^ (A^ Viszhang és Narcis levelei) melylyek
kevés év alatt négy kiadást értek és Vrimarera költi gyjteményét (2-ik
kiadás, Liss. 18o7). Testvére Federigo pappá lévén, 's Portugál egyik
legbájosb vidékén lakván, a' költ Castilho valósítva látá ifjúsága költi
álmait, 's a' magányban sokat irt, nevezetesen Ocídot forditá. A' testvérek viszszavonult élete sem kerlheté ki D. Miguel zsarnoksága alatt
a' politikai üldözést, kénytelenek voltak Portóba szaladni, hol irói munA' vak költ élete, fleg házassága
kásság által táplálták magokat.
igen regényes. Isejo^ Donna Maria Isabel de Baena , a' hires öreg költ
Ant. Farreira rokona, egy a' költészetért lelkesült lángszellemü n, egy
Portó melletti zárdában élt; olvasván Castilho „Primaveráját", annak
szerzje iránt szellemi szerelemre lobbant, 's költi levelet irt hozzá, a'
folyt álnév
személyesen ismeretlenhez, Coimbrába; a' levelezés
,

—

srn

végre megismerek egymást 's a' költ vaksága ellent nem állván,
öszszekeltek. De már 1837-ben elveszte e' második szeme világát is, ki
sivár életét nyájas szeretetével derité 's azóta elveszte életkedvét.
Munkái közöl említjük még ,,A noite de Castelho" ,,Amor e Melancoíia''
Ducis fr. költ munkáit, és
forditá továbbá La Mennais, Delphine Gay
Testvére Augustino,
sok költi kincset rakott le a' port. folyóiratokba.
ki 1841-ben halt meg, Lucán" Pharsáliáit forditá, 's yl«/a/lal, a' hires
költvel együtt adá ki a' „Quadros historicos de PortugaC't. (8 füzet,
1831
41). Két más testvérük, Jó:isef és Sándor szinte irók, de fleg a'
alatt

,

,

—

,

:

,

—

—

—

ez.
mnemonicával és gyorsirás tudományával foglalatoskodnak.
Cauchois-Leiiiaire , hires fr. publicista (Közh. Ism. T. III. k.) ujabb
munkál Opuscnles (Paris, 1821) 's „Lettres politiques religieuses et
historiques (2 k. Paris, 1829-32). Legnagyobb zajt csinált azonban tle
„Lettre au duc d'Orléans sur la crise actuelle" (Paris, 1827) raelylyben
az orleansi hget felszólitá, hogy az ellenzék élére álljon, 's melylyért 15
hónapi fogságra 's tetemes pénzbirságra Ítéltetett. 1830-ban, kezet fogva
Carrel, Thiers Chatelain 's egyéb journalistákkal részt vett a' júliusi
ordonnanceok elleni óvástétel kidolgozásában. A' forradalom sikerülte
,

:

,

,

után eltolta magától az uj dynastia kinevezési ajánlatait, 's folytatta
fiiggetlen journalistai munkásságát.
18o8-ban vállalt csak egy kis
hivatalt, akkor is a' levéltárnál, hogy történetírói hajlamának eleget
tehessen. Ez id óta csaknem kizárólag történeti tanulmányokkal foglalkodik. Utolsó irata Histoire de la révolulion de juillet (Paris, 1842).

—
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a' júliusi forradalomig több birságot fizetett ösz«zesen
oz.
120 ezer franknyinál.
Cavaignac tábornok, a'juniusi lázadás után Francziaország dictatora,
régi tekintélyes polgár-családtól vette származását. Atyja Ker. János ügyvéd volt, 1792-ben a' conventbe követté választatott, 's mint ilylyeu a' király
halálára szavazott. Késbben a' tartományokban és hadseregnél szerzett
érdemeiért tábornokká neveztetvén Barras és Bonaparte mellett a' convent tábora élén a' pártütkön vett tökéletes gyzelem által a' conventet
megmenteni segíté. Különféle hivatalok viselése után az 1816-iki úgynekénytelenitteis illeté
vezett amnestia-t örvény következtében melyly
hagytett kivándorolni Brüsselbe hol 1819. mart. 24-én meghalálozott
ván maga után még most is él nejét született Corencey Júliát, 's három
gyermeket: Gottfridot, Ödönt és Karolinát, kik atyjok számzetése idején,
anyjok felügyelése alatt Parisban neveltettek, és ellenkez politikai nézeteik daczára az anya és három gyermek egész életökben a' szeretetnek legszorosabb kötelékeivel voltak öszszekapcsolva az anya ugyanis és leánya
napóleoni érzelmek a' fiúk ellenben, mikép atyjok mindketten republikánusok valának. A' legidsb testvér
Cavaignac Gottfried, született Parisban 1801-ben. A' törvényeket végezvén, ügyvéddé lett; de politikai meggyzdése által csakhamar a' pártok heves harczába vezettetvén, a' tollat krrddal cserélte föl, és az 1830.
júliusi forradalomban igen munkás részt vett, különösen a' városház körüli
csatákban vitézül koczkáztatá életét. Az Orléans-család trónra-emcltetése
után a' legelsk között lépé föl az uj kormány ellen. Mint az „Amis du

Politikai pereiben

—

,

t

,

,

,

,

,

;

,

,

—
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republikánus társulat tagja és elnöke a' kormány által fólségmár 1831. octoberben esküttszék elébe állíttatott,
hol nyiltan kijelenté, hogy
republikánus, és hogy szilárd meggyzdése
szerint, a' szabadságnak lehetetlen a' királyság alatt megalapulni, csak

peuple''

sértéssel vádoltatván,

—

respublikái kormányrendszer által lehet és kell biztosíttatnia.
Továbbá az „emberjogok társulatának" is tagja levén az 1834. áprilisi
nyugtalanságok után huzamos fogságban ült, Guinard, Réconrt, Marrast
tiszta

,

több az áprilisi perbe keveredett republikánus barátival, kikkel aztán a'
Sainte-Pélagie börtönbl szerencsésen megszökvén , Angliába menekült,
's ott öt évet tölte
státustudományok szorgalmas tanulásával ; anyja és
nvére által meglátogattaték ugyanott; melyly utazás viszontagságai és a'
bánat okozhaták Cavaignac Karolinának egy év múlva Parisban 22 éves
's

,

korában történt halálát. A' Mólé- ministerium által hirdetett közbocsánat
után Cavaignac G'oíí/'ríet/ is viszszatért Parisba hol Ledru-Rollin unszolására r\, Reformé" hírlapot alapitá és szerkeszté, melylyben hasonló ervel ugyan és meggyzdéssel, mint azeltt, de több mérséklettel támadta
meg Lajos-Flep politikáját 's terjesztette a' democraticus eszméket.
Húgának elvesztése miatti mély bánata azonban ugyszinte politikai életének súlyos viszontagságai, a' meghiúsult remények miatti bú, különben
sem igen jó egészségét megrendítek az uj hírlap szerkesztésével járó nehéz
bajok és fáradalmak pedig végkép kimerítek, úgyhogy több hónapig tartó
súlyos mellkórban 1845. maj. 5-én, életének 45-ik évében ntlenül kinuilt.
Epén halála napján tárgyaltatok Paris megersítése mit utolsó erejének megfeszítésével hevesen ellenzett 's megakadályozni nagy buzgóssággal
,

,

,

,
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iparkodott, llarczius külseje, mélyen órczö, becsületes éö mhiUen nagyra
fogékony szivet takart miért is minden párt által tiszteltetett, öcscsétúl pedig majdnem istenittetott; a' dcmocrata párt végre egyik legderekabl) bajtársát veszté el benne.
CüiHiiijnar Ödön született Parisban 1802. dee. Iá-én; valamint bátyja,
;

a'

Sainte-Barbe collegiumban tanult,

utóbb pedig

a'

polyteehnieumban

katonai pályára, 's már 1828-ban a' moreai hadjárat alkalmával
torzskapitány volt a' második mérnökezrednél. 1830-ban az arrasi várörségnél nyilatkozott legelször ajuliusi íbrradalom elvei mellett; de mint
buzgó republikánus, a* trón viszszaállitása után, a' forradalmat meghiúsultnak tekinté. ^letzben 1832-ben els irt alá egy kérvényt, melyly háborút
kivánt 's az uj kormány túlságos békeiránya ellen tiltakozott. A' kormány
által tehát veszélyesnek tartatván, Afrikába küldetett, hol 1835 óta muna' esatákban. 183<)-tól 1837-i májusig a' tlemceni várörség
kás részt
parancsnokaievén, ekkor rnagygyá, 1841-ben alezredessé, 1842-ben
pedig a' zuavok ezredesévé neveztetett 's mint ilylyen az orléans viliéi,
utóbb mint tábornok a' tlemceni alosztályt vezérlé. 1845-i martiusban,
400 afrikai lovas vadász (chasseui-) élén a' franczia követek és a' marokkói meghatalmazottak között Algir nyugati határinak megjelelése végett
készült

a'

vn

,

,

történt öszszejövetelt födözé.

Azután több

Mohammed-ben-AbdaUah

csatát vitézül vivott

Abd-el-

néptörzsök ellen; mindezen
hadi mködések és fáradalmak közej^ett azonban a' közigazgatási ügyekben is olyly derekasan járt el, hogy hadmegyéjében a' benszülöttektl
közönségesen ,, igazságos szultánnak" neveztetnék. Testvére halála után
1847-ben szabadságot nyere magányban él anyjának meglátogatására;
de ugyanazon év utóján ismét viszszatért Afrikába, hová épen akkor
érkezek meg, midn Abd-el-Kader magát megadta. Lamoriciére helyett
most már viselte Oran tartomány parancsnokságát, mignem 1848. febr.
24-én az ideiglenes kormány rendelete által Algir fkormányzójává emelaztán hadügyministerré neveztetett,
tetett: febr. 28-án osztály vezérré
de ezen tárczát el nem fogadta, mivel tetemes hadseregnek Parisban
leend öszpontositása tle megtagadtatok végre saját kérelmére, hogy
t. i. a' nemzeti gylés munkálatiban, mintLot megye követe, részt vehessen, Parisba liivatott, hova maj. 12-én utazott el Algírból, és csak a' maj.
15-i merény után érkezett meg. Maj. 17-én újra hadügyministerré neveztetek. Miután a' maj. 15-i szomorú esemény a' hader egy kézbeni központosításának szükségét megmutatta: a' nemzeti gylés elnöke maj. 23-án
a' kamara ótalmára rendelt öszves hadak fövezérségével Ccrraignacot bizta
meg. Ez nem késett az iránta mutatott bizalomnak megfelelni, 's habár a'
nemzeti gylésben nem épen fényes szónoki diadalokat aratott is, de mindig férfiasan 's érdemesen viselte magát. A' hazafiúi érzelmeket elsegítend, névszerint pedig a' dolgozó osztálybeli fiatal embereknek, kik a*
kereskedés 's üzérlet pangása miatt sokat szendvedtek, becsületes pályát
nyitandó, a'jun. 7-í ülésben egy rendelvény javaslatát terjeszté el, miszerint minden francziának ki 17-ík évét betöltötte, a' szárazföldi hadsereghez önkénytesen beállani szabad legyen. Az 1832. mart. 2i-í törvény
szerint t. i. az önkénytes beállásra legalább 18 éves kor kívántatott.
A'jun. 15. és 16-i ülésekben fontos tárgyalás kezddék Algírnak Fran-

Kader

,

és az oráni

,

;

,

—
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tárgyalásban

leend bekebelezése

iránt.

Cai^aigtiac tetemes részt

vn

e'

határozottan elvété Algírnak Francziaországgal teljes
az anyaorugy mond Cavaignac
egyenlvé tételét. E' rendszabály
szágra nézve nagy veszélyeket vonhatna egykor maga után mivel szükségképp az algíri népességhez kellene aranyozni a' képviselk számát,
melylynek aztán a' törvényhozó hatalom tanácskozásira nagy befolyást
kellendne gyakorolni. Magától értetik azonban, hogy midn én mind az
egyenlvé tételt mind az egyesítést elvetem ezzel az ott megengedhet
st
polgári és politikai törvények behozatalát egyátalában nem ellenzem
az anyaországra nézve veszélytelen és igazán hasznos módon, kívánom,
így p. o. kívánom teljes szivembl a' sajtószabadságot a' községi szabadságot
az egyéni szabadságot. Állítom továbbá , hogy kivételes
hatalommal kell bírni Algír íkormányzójának, a' menynyiben saját kezdeményt gyakorol, melyly megengedje neki, hogy az algíri érdekeket
magában Algírban öszpontosíthassa." E' nézethez képest a' kamara újra
kinyilatkoztatván hogy Algír mindenkorra franczia birtok marad áttért
Közelgett a' pillanat, midn Cavaignac nagyobb szerep
a' napi rendre.
vitelére hivaték. Már huzamosb id óta ugyanis nyilt jóslatok hirdetek a'
polgárháború végzetteljes napját. A' lázadás jun. 23-án csakugyan kiütött.
Egyszerre több helyütt torlaszok emelkedtek. A' legfbb státushatalom
aludt de a' hadi hatóság szerencsére ébren volt. Erélyes rendszabályok
vétettek el. A' nemzetrség erélyes buzgalmat tanúsított a' nemzeti
gylés kész volt megmérkzni a' fölkeléssel. A' jun. 23-í ülésben Covaignac
számot adott a' lázadás els mozgalmairól melylyeknek elnyomására a'
szükséges készületeket megtette. Délután személyesen sietett a' kamaránál lev katonaság egy részével a' du Temple külvárosba, 's az ottan emelt
els torlaszokat eltakarittatá. Aztán viszszament a' nemzeti gylésbe 's
jelenté, hogy a' Banlieuek, Versailles, és Saint-Germaínben álló hadakat,
ugyszinte a' roueni lillei és orléansi vasútvonalok hoszszában elosztott
ezredeket is mind a' fvárosba rendelte. Este a' nemzeti gylés egy rendelvényt bocsáta ki, melylyben magát állandónak nyilvánitá, Parist ostromállapotba helyezé 's az öszves végrehajtó hatalmat Cavaignac tábornokra ruházá. E' határozat után tehát a' végrehajtó bizottság beadá lemondását, 's ezentúl minden hatalom a' tábornok kezeiben ln egyesítve. A'
nemzetrséghez, melyly a' csata kezdete óta igen derekasan viselte magát,
a' dictator jun. 24-én következ proclamatiótintézc; ,, Polgárok! ne omlott
légyen hiába véretek. Kettztessétek meg erködésciteket, kövessétek
szózatomatj's veletek, hadseregbeli testvéreitek segítségével, a' rend ismét
helyre fog állani. Polgárok! hsi viseletetek biztosítja nem csak jelenét,
hanem jövjét is Francziaországnak. Fájdalmakés áldozatok nélkül semmi
sem alapittatik meg és tartatik fel; ezt át kell látnotok, önkénytes katonái a' müveit nemzetnek higyetek vezérteknek, bízzátok rá magatokat,
bölcseséggel, józan
mikép
is magát rátok bízhatja. Az er, észszel,
okossággal
honszeretettel párosulva a' respublika és társadalmi rend
ellenségeit legyzendi. A' mit ti akartok, mit mindnyájan akarunk, az egy
szilárd, bölcs, szinte kormány, melyly minden jogot védelmez, minden
szabadságot ótalmaz elég ers, minden személyes uralomvágyat fékezni,
's elég okos, Francziaország ellenségeinek minden álnok tervét meghiusí,
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,

kormánynyjil

szíves segélytekkel

kell Llrnotok;

mert veletek,

a' ti

osztatlan,

szin-

kormány mindent keresztUlvihet." Egy másik
hadsereghez igy hangzott
„Katonák a' haza

a'

proelamatiója pedig a'
üdve igény he vesz titeket! Ti jelenleg egy rettenetes, irtózatteljes háborút
viseltek.
Csak rajta! Nem ti vagytok a' megtámadok: ez úttal
legalább nem valátok a' zsarnokság és hüségszegés szomorú eszközei. Bátorság katonák, kövessétek polgártársaitoknak belátás- és elszántsággal
teljes példáit, legyetek hívek a' respublikához: nektek, nekem, egy vagy
más napon talán ma, meg lehet érette halni. Történjék mindjárt, ha tul
kell élnünk a' respublikát!"
Cavaignac végre a' íolkelkhöz fordult,
iparkodván ket az általok indított vad, kegyetlen harcz jelleme és lehet
következményei fell felvilágosítani 's az ámítások és csábitások örvényébl kiragadni melyly emberbaráti törekvéseit a' népképviselk közül is
sokan gyámolíták nevezetesen azon hazug rágalmak 's rémít hírek megczáfolására, miket a' torlaszaik mögött elsánczolt szerencsétlenek tömegében azok elvakítása végett a' ravasz vezetk hintegettek Sénard elnök,
Cavaignac tábornokkal egyértleg, e' következ proclamatiót küldé a'
munkásokhoz: Munkások 's ti mindnyájan, kik fegyvereiteket a' respublika ellen még fölemelve tartjátok, utoljára szólíttattok fel mindannak
tegyénevében mi az emberre nézve tiszteletreméltó, szent és nemes
tek le fegyvereiteket. A' nemzeti gylés, az egész nemzet kér erre titeket.
Azt mondják nektek: rettenetes boszú vár reátok! így szólanak ellenségeitek, a' mi ellenségeink
Azt mondják nektek: hídegvérüleg le fogtok
öletni Jjetek hozzánk mint megbánó hódoló testvérek, 's a' respublika
kaijai készek titeket felölelni," Ezen proclamatio a' torlaszok mögé vettetett, 's a' valóban emberies hatalomtartók részérl semmi sem kiraéltetett
Enynyi buzgalom, enynyi erködés, hára' vérontás megszüntetésére.
mas hadertl t. i. a' nemzetrség-, sorkatonaság és mozgó hadtól gyámolitva, siker nélkül nem maradhattak. Jun. 25. és 26. közötti éjjel
ugyanis a' fölkelk Sénard elnökhöz és Cavaignac tábornokhoz egy megkeresést intéztek, melylyben a' meghódolás föltételéül teljes közbocsánat
ln kikötve. Mindketten azonban viszonzák hogy ama' kívánság nem
egyéb gúnynál. Cavaignac még hozzá tévé: hogy csak a' föltétlen hódolást hallgathatja meg. Aztán kiosztá utolsó parancsait, melylyek szerint
Saint-Antoine külváros egyszerre két különböz ponton vala megtámadtatandó; 's e' rendelésnek meg is ln óhajtott eredvénye. Cavaignac 26-án
IVa órakor nehéz gyzelmét következ szavakban hirdeté Paris lakosinak: „Salnt-Antoine külváros, az ellenállás utolsó pontja, be van véve.
A' fölkelk legyzettek a' harcznak vége a' rend az anarchián diadalmaskodott." Midn a' testvérgyilkoló polgárháború elmúlt megílleté a'
végrehajtó hatalom fnökét, nagy és szép szavakat hallatnia. A' nemzetrség- éshadsereghcz ugyanis ílyly tartalmú szózat Intéztetek: ,, Polgárok,
feláldozástok , rendíthetlen
katonák A' respublika szent ügye gyzött
bátorságtok bnös czélokat hiusítottak, ártalmas tévedéseket igazítottak
meg. A' haza nevében az egész müveit emberiség nevében köszönet
nektek erködéseitekért legyetek áldottak e' szükséges gyzedelemért.
jNIég ma reggel a' harcz heve igazságos, elkerülhetlen volt. Legyetek most
olyly nagyok a' nyugalomban mint a' csatában voltatok. Látok Paris:
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gyzket, gyzötteket; nevem

átkozott maradjon , ha megengedem,
véráldozatot lásson valaki. Az igazságnak legyen meg az
cselekedjék; ez a' ti érzelmetek, ez az enyém is. Ismét egyfolyása;
szer polgár állapotába viszszatérni készülve, azon polgáröntudatot viszem
közétek, hogy a' szabadság e' nagy kisértetében csupán azt vettem el, mit
a' respublika üdve kivánt
's hogy példát hagyok mindenki számára, ki a'
maga részérl ilyly nagy kötelességek teljesítésére hivatva lehet.'* E' szavakban hajdankor! nagyság hangozik; de még több leng bennök , mint a'
római polgárerény szelleme: leng az emberiség jelenkori szelleme. így
Washingtonon kivül bizonyára egy dictator sem beszélt.
Letévén a' dictátorságot a' respublika ideiglenes elnöke maradt, 's e'
minségében folytonosan a' rend szigorú fentartója, minden anarchicus irány
ellensége volt, 's ezért többször jött a' balszéllel öszszeütközésbe
Oct.
7-ikén végeztettek el a' nemzeti gylésben az elnökválasztás feletti viták;
a' kormány szerette volna
hogy az elnököt a' nemzeti gylés válaszsza,
melyly esetben bizonyos vala Cavaígnac megmaradása az elnöki széken
de többséget nyert az általános 's a' nép által egyenesen teend választás
elve, melyly Cavaignacot dec. 10-kén megbuktatá.
Pedig nov. 25-iki gyzelme a' nemzeti gylésben gyzelmet jósola neki az elnökválasztásnál is. E'
napon a' júniusi napokbani viselete miatt vád emeltetek ellene. O erélyesen
védelmezé magát, 's bár különben ékesszólónak nem tartatik, ez alkalomnál
minden szin lapok elismerek ékesszólása hatalmát. Ledru-Rollin- 's a' hegypárttól most határozottan elvált , de már késn mert elbbi legalább úgy
látszó kézfogásáé' párttal elidegenité tlea' vagyonos középrendet, melylynek szemei Napóleon Lajoson kezdtek függeni ; júniusi viselete pedig, midn
anynyi véren vásárlá meg a' respublika gyzelmét, menynyiben a' koronák
gyzelme 's thrónok fentartása is ritkán került, haraggal tölte el ellene a'
nép nagy részének szivét.
A' nov. 25-iki nevezetes ülésben Barthelemy St. Hilaire olvasta fel eUene a' vádat, miszerint t. i. készakarva
engedte nagy gyá nni a' júniusi lázadást hogy azt vérben fojthassa el
's magát nélkülözhetlenné tegye
és a' haza megmentjének neveztessék,
dicsvágyának áldozott fel ezereket, hogy mint hadügyminister nem teljesítette pontosan a' kormány rendeleteit és semmit sem tön a' vérontás
megelzésére 's a' t. A' vád ügyesen volt szerkesztve. Cavaígnac stoicus
nyugalommal hallgatta végig e' keser vádat, melyly nem kevesebbre
czélozott mint hogy nevét , mint emberét , polgárét 's katonáét, megsemAzután beszélni kezdvén czáfolatában szokatlan ékesszólást
misitse
bizonyított melyly által csakugyan sikerit is neki eloszlatni a' gyanút,
hogy, mint vezér, nem a' liclyes rendszabályokat alkalmazta, 's a' veszélyt
készakarva nevelte de egyszersmind hálátlannak mutatta magát azon
az egyszer katonát hadgyministerré emelték.
kormánytagok iránt, kik
A' fekete rágalmak, mik ellene a' gylésben 's azon kivül egy id óta
intéztettek, eloszlottak egyszer, világos szavai eltt. Többszöri tetszésjelek szakiták félbe eladását ;
maga inté a' gylést biróhoz ill nyugalomra, ,, Hagyjatok végeznem „monda" 's azután Ítéljetek." Befejezvén
részletes védelmét , melyly közben többször hivatkozott tanúkra nevezetesen Lamoriciere , Bedeau tábornokokra , büszkén fordult elleneihez, kik
gondolatait és szándékait is befeketitni merték, 's igy szólott felemelt,
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„Most nyilatkozzanak Önök, hogy csak a' hanyag, teheez már
tábornokot akarták e' törvényszék elébe vonni?
szólott 's a' nemzetet híja tanúul. i)o ha e' dicsvágyót, az árulót is
akarák vádolni, ki véren 's rumokon át akart magának utat törni a' hataakkor semmi kímélet semmi elhallgatás! semmi
lomra, a' dictatúrára
kétnyelvség! akkor nem eszemrl van szó, hanem becsületemrl, akkor
Önök értenek engem."
nem a' státusférfi fog felelni, hanem a' katona
Dörg tetszés követte ez utolsó szavakat, vádlói elhallgattak baráti
hozzá siettek 's kezeit szorongaták. Az ülés egy idre felfüggesztetett.
A' hegypárt gyakran félbeszakítá védelmét közbekiáltás álttil 's anynyira felingerié, hogy végre így szólt feléje fordulva: ,,Onök azt hiszik,
hogy ilyly erszakos tettek által a' respublikának szolgálatot tesznek, de
megfogjuk látni, ki szolgálja azt hívebben, én-e vagy önök."
,,0
önök, a' menynyit
,, Sértegessenek
dicsvágyó!" kiáltott a' hegyi párt.
tetszik; régóta megvetem a' sértéseket, 's most is azt tettem volna, ha
de tudják meg, hogy ha azt, mit önök
egész e' színpadig nem üldöznek
mondanak, felhasználni akarnám sértéseik jobban szolgálnának nekem,
kemény
mint magasztalásaik." Azután Ledni-Rollinhox, fordult, ki
vádakkal illeté, 's azt monda, hogy benne kétkedni kezdett jún. 23-ika
ön vonúlt-e
óta, és kénytelennek érzé magát tle elválni: ,,Nem tudom
vagy én öntl de anynyi igaz hogy elváltunk 's
viszsza éntlem
részemrl nem is látom át, hogyan sznjék meg köztünk a' válaszfal!''
A' nemzetgylési többség tetszéskíáltásai bizonyíták, hogy e' szavakban
a' többség véleményét monda ki. A' szakadás már megvolt, 's mindinkább kifejlett. Végre a' gylés Dupont de V Eure indítványára 503
szóval 34 ellen napirendre ment át, 's megújitá jún. 28-íkí határozatát,
hogy „Cavaignac a' haza iránt érdemeket szerzett." E' parlamenti gyzelem azonban nem gátolá hogy a' dec. 10-íkí elnökválasztásnál megbukjék.
7,420,252 szavazat közöl Cacaignac csak 1,448,302-t nyert,
's Bonaparte Lajos lett elnökké.
Cavaígnac 48 éves. Nem anynyira alakjával tekintélyt, mint igen egyszer
és fesztelen lénye által tiszteletet gerjeszt. Egy fvezér nyugott és biztos, de nem egy király hsies magatartásával bír. Látni benne az imperaugy jelenik meg, mint a' munka embere ki
tort de nem a' Caesart
azzá, a' mi, önmaga által lett. Testalkata karcsú és izmos. Derült homlok nagy, fekete uralgó szemek, elolthatlan, nyugott tzzel, szép sasorr
és szilárd száj, fehér, de nem halovány ábrázat barna haj és szakáll
ki egyébiránt külsejében, jellemében és
igen érdekes jelenetté teszik
vegyületével
beszédében katonai 's polgári tekintettel bír egyszersmind
a' szigor- és jóságnak, az erély- és szelídségnek, a' hidegség- és szívességnek. Beszéde mindig folyó és teli rejtett melegséggel, mclyly a' hallgatót
lassankint megragadja, néha pedig tzzel, melyly önmagát elfelejti 's
másokat fellángít. Caraiynac ntlen és nem gazdag. Dlctator korában
anyjával együtt Saínt-Germain külvárosban, Kue du Varennes-utczán,
erteljes hangon':
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egy pompás úri házban lakott, az utolsó Bourbon-herczegn palotájában,
Cacaignac
melyly eltt néhány száz gyalog és lovas katona rködött.
ha egészen a' státusnak szentelt életét így nevezhetni
magánélete
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valódi republikáuus és igen

egyszer

volt,
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de teli fái-iadalommal és szeri ölöt ti
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erködéssel. Egész napja szakadatlan munkaóra. Barátai
társas erényeit
dicsérik.

Mint dictator

is

egyszer polgári öltözetben

járt:

fekete frakk-

ban, a' becsületrendnek gomblyukba fzött szalagával, tábornoki
egyenruháját csak dísztartások és katonai szemlék alkalmával
viselvén
De akárhol és akármint jelenjék meg magára vonja mindenek
szemeit'
kik derék, ^nyilt, szinte 's férfias ábrázatában
melylyen elszánt szilárdság honol, s egyszersmind csöndes bú lebeg, a' jövend
titkát iparkodnak
olvasni. Valamint az alsó néposztályok 1848 óta
halálos ellenséo-ei voltak
(hat.i. az utolsó lázadás sikeri, a' vörös republikánusok
és coSmunisták
legelször is
guillotinozták vagy legalább számzték volna):
uffy ellenben a' közép és felsbb polgárosztályok igen nagy
bizalmat helyeznek
benne, s mint megmentjöket tisztelik. Egyébiránt
Cavaignac semmivel
sem gondol olyly keveset, mint a' népszerséggel, ha ez
alatt a' sokaság imadasa értetik
jól tudván, hogy a' ki ma
nekie tömjénez,
holnap erre igényt alapitand, melyly ha teljesítlen
marad, holnapután
'
ot káromolni lOgja.
Cavaignac legújabban a' választási törvényben a'
reactio
,

,

t

-

szített változtatások ellen

által

erteljesen szólalt

elké-

azon csend közepette,
melyly rovid, fontos szavait kisérni szokta.
Cavaignac a' Macry Hirl
parisileveezjenek igen helyes jellemzése szerint,
egyike azon kevés
egyéniségeknek melylyek valamelyly ügy diadalára
vagy bukásáraFrancziaorszag-ban ahoz csatlakozásuk vagy attóli
elválásuk által eldöntleohatnak.
O meg nagy szereplésre van hivatva, 's a' végrehajtó
hatalom
egykori feje a thronkovetelök pártjainak utában,
elhatározó merény
esetere roppant akadályul állhat el. Ezt a'
reactio igen jól tudja, 's ezéit
fel IS tle, mevtCava^gnac háta mögé
a' rendpártnak igen sok
jóhiszem tagjai fognának állani. A' tábornok személyiségének becsületes,
fontossácrá
szí ard jellemében rideg becsületességében
's hajthatlan akaratában
fekszik
s tisztán all
hogy egy olyly ember oppositiója a'
törvényhozás
többségével szemben ki a' törvényhozást már
eg/szer megmentette,
masokena nyomatekosb. Cavaignac tisztán republicánus
jellem, bármit
mondjanak is ellenei, nem nagyravágyó ember, vagyis,
helyesebben szólva,
dicsvagya nem személyisegére, hanem az általa
szentnek hitt és vallott
ugy diadalara van számítva. O neki most nincs
népszersége, mint nehezen esz barmikor is, de van és leend irányában
valami egyéb t. i. a'
bizalom melylyel szaya ígérete, jelleme iránt
egy nagy páit, az ország
becsületes többsége viseltetik. E' népszerség
nélküli ifizalom az, mi neki
anynyi tekintélyt, mozdulatainak anynyi súlyt,
nyilatkozatainak olyly
roppant ert ad, miszerint ellenségei, a' monarchicus
factiók, csak remegve
merik tenni gyöngéd megtámadásaikat, melylyekbl
az
elidegenítésíli
félelem tar ozkodasa_ mindig szembeszökleg
ví ki. Cavaignac fránt most
a sociahstak is i-^ndkivüli figyelemmel viseltetnek,
mert küzdés esetére, ha

-

fel,

,

,

,

t

nem maguk mellett, legalább neutralitásban szeretnék
látni, bár e' szerepet a tábornok alig fogná játszani. Anynyi
bizonyos, hogy hol
nem
lesz, az a tábor remeghet
szemben találni. Utána megy a' pol^ársáff
azon része; melyly monarchia alatt, mint
respublicában egyaránt jól érzi
magát, es sohasem ellenzék, csak a' béke
megzavarásának irányában,
melyly anyagi erdekeinek fejldését
fenyegeti; és utána megy a' hadsei'j h. hm. Tár, II. küt.
q
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melyly a' derék katonát, vitéz vezért 's a' részrehajbenne ismerni, Ea pedig e'két categoria igen számos
Francziaország fvárosában, 's egy kétséges kimenet 's ingadozó remény
öszszeUtközés perczében a' vezéri pálczát osnpa bizalomból 's népszertlenségének tekintetbe vétele nélkül kezeibe tenné le, mert republicanismusa washingtoni gyanútlanságban áll. Képzelhetni hát a' benyomást,
melvlvet azon nyilatkozata támusztott, hogy ü ,,az általános szavazatjogot
védni fogja a' majoritás ellen, mint védte azt 1848-ban az insurrectio
illeti, nem
Az általános szavazat elleni haroz fontossága fleg
ellen."
mintha hideí; és szenvedélvtelen szónoklatát, rokonszenv-ébresztésre nem
igen alkalmas szónoki külsejét és mozdulatait a' nagyobb szónokokéval
öszszehasonlítni lehetne, hanem azért, mert szavainak mindegyikében a'
hatalom izmait, hangj:inak Icgosekélyebb lejtésében az er-önérzet fitogtatás nélküli mutatványait lehete észrevenni. Ez néhány vonás azon férfiú
életébl 's magánjellemébl, ki a' júniusi napokban a'franczia állodalmat a'
végképen! felbomlástól megmentette 's azóta bel- és külbékéjén becsüle-

regnek azon

vés7.e
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tesen dolgozik.
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S. h.

Ceiisura (elz könyvvizsgálat). Ezen szellemi inquisitio eredetét
sokan egészen a' római eensorokig fel akarják vinni, kiknek kötelességök
volt az erkölcsökre felügyelni. Azonban mi a' származást illeti, csak sokkal a' könyvnyomtatás feltalálása után, midn a' sajtó politikai hatalom
kezdett lenni, vették tulajdonképp a' despoticus kormányok 's léleköl
hatalmak használatba az elleges könyvvizsgálatot a' gondolat szabad
mozgása ellen. Ezen vizsgálat testületekre, leggyakoribb esetben pedig
egyes személyekre bízatott kik az állodalom szolgálatában állottak és a'
kormány által fizettettek. így a' censura, mint a' rendrség, az igazgatásnak egy eszköze ln. A' censura a' sajtó korlátlansága ellen találta,

még

szellemi világban is hol az ember
képzeletnek, ártalmára lehet a' szabadságinak. A' censurát azonban nem a' szabadsáv, de az uralkodás szempontjából kell venni. A' kormányok ugy gondolkoztak hogy censura
mellett könynyebb uralkodni. De e' hitben rémít csalódás van, mivel
censura mellett nem a' censorok, de a' kormány ellen támad bizalmatlanság és szeretetlenség a' népben, kivévén talán azon génieket, kik fej
nélküli goudolatjaikra nézve azt akarják a' közönséggel elhitetni, hogy
Azon
a' legszebb és legnagyobb eszméket a' könyvvizsgáló fejezte le.
id óta hogy a' képviseleti rendszer a' közélet és politikai jogvitatás tárgya ln, a' sajtószabadság kérdése is mind inkább magára vonta figyelmét az országlás férfiainak. Chateauhriand a' legitimista ,,de Tabolition
de la censure" munkájában kereken kimondta, hogy sajtószabadság nélkül a' képviseleti rendszer semmi. A' censura tehát ma már csak azzal
igazolhatná magát, hogy a' sajtóviszszaélések megszüntetéseért van.
Hanem ez rósz mód a' viszszaélések megszüntetése ellen mivel kezelése
egészen uhinyi. (subjectiv). Gyakran a' legnemesebb igazságok elnyomatnak a' censor önkénye által a' lélek egyes ember egyéni nézeteinek
rabszolgájává alacsonyittatik, mivel mind az hibává válik, a' mit a' censor
annak tart vagy a' mit épen nem tud olvasni. Art ezen mód az igazságnak, mivel a' közönség jóhiszemmel fogadja a' meghamisításokat. Az
tott fel
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mivel
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zabolátlanság

— ugy szólván — szrén lovagol
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a' vallás elveszti tárgyilagos alapját, mivel az író kényszeríttetik,
censor erkölcsével birjon, vagy épen kikeresztelkedjék, liogy azt
a' vallást vallja, a' mit a' censor vall. Nem a' büntetésre méltó nyilatkozást nyomja el hanem a' mit büntetésre méltónak tart holott sokszor a'
gyalázat csak dicsség azok szenynyes szájából, kik a' becsületet megeszik mint savany az erezet és piszkolódnak az érdemmel. De ezen mód
nem is jogos mivel a' sajtóvétségek nem azon nézetkülönbségbl származnak melylyek a' könyvvizsgáló és az iró eszméi között vannak,
hanem az állodalmi fenség jogainak megsértésébl. Tehát a' sajtóvali
lehet viszszaélések ilylyen raódoni viszszatorlásának vagy a' szellem
szabad lebegési megtörpitésének közbecse, sincsen, pedig politikai dolgoknak épen ezen közbecs a' mértéke. Es végezetre nem is politikai
szükségesség a' censm^a, ennélfogva nélkülözi az észszer alapot; mivel a'
hogy azon üdvös hatással
véteknek nyilvánosan kell megbüntettetnie
birjon, melyly az állodalom büntet-jogának czélja. A' censurai viszszatorlás, titkos, alattomos és inquisitio-szerü; mind ollyan tulajdonok, melylyek a' büntetés fogalmával öszsze nem hangzanak. A' censura lényegében
mert a' nyilvánosság ellen van,
rósz és lielytelen politikai institutio
melyly az alkotmányos élet els feltétele. A' censort legfelebb úgy lehet
hite szerint) kijavit,
tekinteni, mint embert, ki valami irományt (az
de még sem szünteti meg a' kiadó felelsségét. A' censura e' szerint nem
szervezetes (organicus) institutio , mert a' vizsgálatnál a' felelsségnek
még vége nincs. Ennél fogva a' censura nem is biztos eszköz azon czélra
nézve , melylyet épen el akar érni. A' dologra nézve még az sem kielégít
ha
mint például a' karlsbádi sajtószabályok szerint , bizonyos számú iveken felül, lehet elleges vizsgálat nélkül valamelyly könyvet nyomatni. A' censori ,,imprimatur" kétértelm oraculumi felelet,
tehát politikai értéke olylyauforma
mint a' nem-egyenes vagy ketts
választásé. A' habozás még az eltökélés után is fenmarad benne, holott a'
politikai institutiók próbája épen a' biztosság.
Ide vonatkozó nézeteinket azonban bvebben a' szabadsajtóról és sajtótörvényekrl szóló czikkékben fogjuk eladni. Azért csak anynyit jegyzünk meg e' helyen, hogy
a' praeventiv sajtótörvények is egy értelmek a' censurával , 's azok ellen
épen azon elvek szólanak, melylyek a' censura ellen vannak. A' censura,
minden tekintetben az önkényes kormányzásnak kedvez, de nem a' szabadságnak, melyly a' szellemek szabad versenyébl támad. A' censura
nem férhet meg az alkotmányos és felels kormány elvével mivel a' tény
soha sem világos, melylyért a' kormány közlönyét (a' censort értjük) nyilvánosság elé lehetne szólítani. A' politikai fluctuatiok természetében fekszik , hogy az állodalmi intézetek sarkalatos átalakításánál egy régi
szeg se maradjon az épületben, melylynek rozsdájától a' körül fekv tárgyak is rozsdát kapjanak. Ilylyen rozsdás szeg a' censura. Ki kell ütni ezt a'
redves fogat, különben az épek is szenvedni fognak. A' szabadsajtóban,
Öszszekötve esküdtszéki eljárással, 's csak ebben van biztosíték a' szabadságra nézve (1. Sajtószabadság. Esküttsaték.)
Cató ismeretes refraínjével
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alatt a' közjog- és politikában azon vagyonbecslés
polgári és politikai jogoknak ahhoz képesti megadása
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vao-v f'okozí'isa czéljsil)ól rendeltetik. A' oen.siis, nevére nézve, római eredet, hanem u' íloloi^ t. i. a' politikai 'ti polgári jogok- és teriieknek a'
,

polgárok vagyoni viszonyaikhoz képesti télosztása, már azeltt más néj)eknél is található. így már Solon négy os?.t:ilyba sorozta az athenaei polgárokat. Éhez képest voltak arányositva egyfell az adók, másfell a' poliküliniöscn azáltal, hogy álladahni hivatalokra esak a' három
tikai jogok
els osztály volt kéj)esitve. Arislidcs azonhan, a' polgári egyenlség nagy
barátja, ez utóbbi határozatot eltörölte, miáltal az alkotmány teljesen
democraticussá, st részben ochloeratieiissá vált. A' rinnai eensus alapitója mint tudva van, Sn'i'ius Tullitis király volt ki hogy egyfell a'
patricius esaládok túlságos hatalmát megdöntse, másfell a' demoeratiát
is mérsékelje 's az ochlocrátiának gátot vessen, elször a' plebejusokat az
addig a' patrieiusok által kizárólag birt politikai jogok közösségébe felvette azután pedig az egész patríciusok- é plebejusokból álló népet
osztályba és 198 ceturiába sorozta melyly intézvény által a' gazdakivált a'
gabbaknak mesterségesen túlnyomó szavazatszámot adott
vagyontalanok felett minthogy ezek, a rupile censi vagy proletariusok,
csak egy centuriát képeztek. A' census czélja a' vagyontalanoknak egyenl
politikai jogok mellett bizonyos szám szerinti politikai túlsúlyából ered
veszélyek elejét venni. Mert a' vagyontalan tömeg többnyire mindenütt
kisebb nagyobb mértékben irigységgel teljes a' gazdagabbak irányában 'a
ezeknek vagyonára áhítozik. Nem tudja vagy feledi, hogy a' tulajdonjognak az álladalom általi elismerése és az örökségi jog behozatala nélkül
minden ember szegényebb volna mint most talán a' legszegényebbek, 's
hogy éppen a' szerencse kedvezésében részesülk tömeges vagyona, 's
ezeknek szükségei vágyai 's vállalatai képezik a' szegények táplálásának
legbvebb forrását, 'g mindennem vagyonfelosztás vagy közösség rövid
idn közönséges szegénységet szülne minek utoljára is nem lehetne
egyéb következménye, mint e' tulajdon 's örökségjog ujabbani behozatala.
St saját forradalmi hajlam nélkül is éppen mivel szegények , legalább
akarat nélküli eszközök gyanánt, könynyen megvásárolhatók 's mivel
közönségesen mveletlenek és tudatlanok
az izgatók által könynyebben elcsábíthatok és gonosz czélokra felhasználhatók. Innen következik
hogy semmi esetre sem adandó nekik politikai jogok által
túlsúly, tehát egyenl szavazatjog sem a' vagyonosokkal, mert számra
többen levén
az egyenl szavazatjog nekik túlsúlyt, tehát uralkodást szerezne. A' történetírás tanúsítja
hogy e' félelmek nem
egészen alaptalanok
azonban azért igen egyoldalú dolog volna egészen átadva magát c' félelmeknek észre nem venni a' másik oldalról
fenyeget veszélyeket. Elször is csak ott nagy a' tömegek politikai
jogaiból származható veszély, hol nincs kellleg gondoskodva a' nép nevelésérl 's müvelésérl, és tisztességes keresetutak megnyitásáról. St,
hol azon félelmek egészen alaposok is a' pénzarístocratía azokból többnyire túlságos dolgokat következtet 's átalában az említett tekintet nem
igazol olyly magas censust, melyly az álladalomban az aristocratiának uj
nemét, pénzarístocratiát, állít fel. Továbbá: alapos aggályra csak a'
merben vagyontalanok nyújthatnak okot nem pedig egyszersmind a'
közép- és kisbirtokosok kik, közönségcsen kis de azért éppen olyly
,

,

,

•

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

k

,

,

,

,

,

:

,

:

,

,

Census.

117

hn

kedves tulajdonuk irántf szeretetbl,
ragaszkodníik a' fennálló társadalmi és álladalmi rendhez. Az ochlocratia megelzésére a' gazdagok
oligarchiáján kivül más jobb eszközök is vannak.
Különös kérdés még, menynyiben felel meg a' census az alkotmányos
monarchia szellemének? Az egyes polgárokat illet politikai jogok között
legfontosabb a' választási jog, miszerint: a' nép szabad választás által
válaszsza meg azon képviseleti testületet, melyly a' törvényhozásban a'
népelemet képezze, 's a' kormányhatalom gyakorlása felett ellenrködjék.
A' választási és választhato'sági jogra nézve némi census megállapítását csak helyeselni lehet. Mert képviselk választása nemcsak a' jó képviselkben megkivántató tulajdonságok ismeretét feltételezi, hanem egyszersmind azon személyek ismeretét is kiket ilyly fontos küldetéssel felruházni kell, a' választás mérhetetlen fontossáo-a tekintetébl itt legnagyobb elvigyázat szükséges. Csak az a' kérdés, mi legyen a' kizárás elve?
]\[ert egyéni kizárás más okokból
mint természetes kiskorúság vagy
jogvesztés miatt teliát csupán feltett személyes képtelenség vagy elég,

,

,

,

kizárás nemcsak clméletileo; ig-azsáo-talan, hanem
gyakorlatilag is kivihetetlen 's legutálatosabb önkénynek nyitna utat.
8enki sem becseiheti meg biztosan másnak értelmiségét senki át nem
láthatja másnak szivét 's lelkét. Tehát csak egész osztályok kizárása
marad fenn azoké tudniillik, nielylyek tcbbségökben képtelenek vagy
biztalanoknak mutatkoznak vagy legalább kiknek szavazási tiszta szándéka 's értelmessége iránt súlyos kétségek támadhatnak. Egész osztályok
kizárása által nem mondatik Ítélet az azokhoz tartozó egyesekre. A' törvényhozó azáltal csak azon átalános, lélektani okokon vagy tapasztalaton
alapuló nézetet mondja ki, hogy a' dolgok természete- vagy egy ilylyen
osztály életviszonyainál fogva a' hozzá tartozók többségének szavazata
biztalannak mutatkozik vagy abban tévely- és öncsalódásnak veszélye,
vagy megvesztegetés és megfélemlítés, átalában elfogultság vagy nem jó
szándok felteend, 's mivel a' választás eredménye a' többségtl függ, a'
veszély elhárítása miatt az egész osztály kizárandó. Azonban az elhatározás nehézsége kitnik azon körülménybl, hogy a' censust egyaránt
védelmezik absolutisták és a' szabadság barátai
valamint az átalános
szavazatjogot republikánusok mellett tüzes legitimisták is kívánják ;
egyébiránt az európai tiírvényhozások uralkodó iránya a' census megállapítására megy, vagy hol census nem állapittatik a' közvetlen választásnak
választott férfiak általi közvetett választássá változtatására ; és pedig a'
választási jog vagy választhatóság feltételéül vagy egyenesen bizonyos
telen biztossáo- miatti
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vagyon, vagy jövedelem, vagy pedig bizonyos meghatározott öszvegü
egyenes adó fizetésének kimutatása kívántatik meg. A' minimum lehet
egy országban kisebbre, másban nagyobbra határozva, de ezen intézvény
közvetlen alapja mindenütt az hogy választási jogot csak az elélésökre
nézve független személyek gyakorolhassanak 's azon eszme
hogy a'
vagyonban bizonyos biztosíték fekszik az állandóság és rend szellemére
nézve. De felvéve átalában a' szegényeknek a' választói jogból kizárhatását, kérdés, hol van ennek határa? Azt hiszszük, a' kizárás határa ott van,
hol az elélés önállósága kezddik. Ki csak más
kivált meghatározott
bizonyos személyek kegyébl veszi elélését, közönségesen nem bir többé
,
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,
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szavazásra hivatik, küzönscgesen csak annak
kenyeret ád;aziö, ki a' nélkül
hogy
bizonyos nrnak szolgája vagy zsellére volna napszámos niunkájalután
csak nyomorúan képes életét tengetni, vagy ki átalában nagyon kor átolt
vagyonviszonyainál fogva a' napszámosokkal egy vonalba állitható, méltán
ugy tekintend, bogy inkább ki van téve a' megvesztegetés, félrevezetés,
megtVílemlités, vagy vakmer változtatási viszketeg veszélyének; ámbár
nenj tagadhatni, hogy a' gazdagok is megvesztegethetk, csakhogy drágábban mi többe kerül, mint sem magánvagyon megbírná. Tehát a'
íenebbi tekintetek szerint csakugyan igazolható némi, de olyly alacsony
census megállapítása, hogy általa csupán a' fennemlitett osztályok zárassanak ki, melylyek ugyan az egyes országok különös viszonyai szerint
többé vagy kevésbé számosok de sohasem igazolható magasabb vagy
éppen olyly magas census mclyly a' nemzet többségét kizárja, kivált
olyly népeknél melylyek mveltségben már elhaladtak 's hol az alsó
néposztály kiképzésérl kellleg volt gondoskodva. Ha igy mérsékelt
census hozatik be nem szükség két más kárhoztatandó eszközhez folyamodni józan választások biztosítása tekintetébl, nem szükség t. i. behozni
közvetett választást
és magas választhatósági censust. A' közvetett
választás az els választókra nézve a' választás ügyébeni részvétet csupa
szinné és csalódássá íajlítja. Még roszabb a' választhatóságnak magas
census általi korlátolása mert ha a' választói testületek jól vannak szervezve, minden osztálybeli, 's kivált szegényebb érdemetlenek már magok
a' választók által sem fognak tekintetbevétetni; ellenben alacsony választhatósági census által mód van nyújtva, hogy a' szegényebbek közt is
találtató kitn észtehetség és érdem a' nemzetre nézve ne veszszen
homályban, hanem a' képvisel legnemesebb hatás körére is méltattassék,
ekkor tekinthetik a' nagyobb belátást, a' tisztább erényt,
's a' választók
's nem
csak a' nagyobb vagyont. Ellenben ha a' választói testület nem
elég józan
helytelen választásoknak magas választhatósági census által
sem vétetik eleje. Sok oldalról más tekintet alá jön a' községi census.
Lásd errl: község, községi rendszer.
Ceiitralisatío 1. Központosítás.
Centrifugál- vasutak. Mindenki ismeri azon physikai jelenete, hogy a'
töltött pohárban lev viz, ha a' pohár egy abroncsra téve sebesen körben
forgattatik, ki nem ömlik bár az edény nyilasával a' föld felé fordul is,
E' sajátságos jelenet a' természeti törvényben alapul, 's az er, melyly ezt
akaratszabadöáj^i^al
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neveztetik. A' centrifugál er, tehát azon er,
a' legrövidebb irányban
tehát egyenes
vonalban törekszik eltávozni a' mozgás középpontjától. Az abroncsba tett
pohár folyvást törekszik a' mozgás középpontjától, az ujj tói, melyly körül
az abroncs forog, eltávozni, és pedig mindenkor egyenes vonalban, az
eszközli, centrifugál

raelylynél

fogva minden

test

,

azon ponton át, hol a' pohár áll; de mivel az abroncs e' mozgást
gátolja, a' pohár mindaddig állva marad az abroncson, mig a' mozgás
olyly lassú lesz, hogy a' pohár súlyereje a' centrifugál ert, melyly a'
ujjtól

mozgás sebességével növekszik túlhaladja
ha a' mvész nem vigyáz hogy

midn

azután a' pohárnak le
perez azon perczczel essék
öszsze, raclylyben az abroncs olyly helyzetben van, hogy a' pohár rajta
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kell esni
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természetesen fenálló helyzetében legyen. Ugyané' törvény
melyly a'
pohárra nézve ezt eszközli, alkalmazandó azon nedvre is , melyíyel a'
pohár telve van. E' törvény, bár változott körülmények közt, a' centrimelylyek ujabban találtattak fel Angliáftigál- vasutaknak is vezérelve
ban 's kszénbányákban már életbe is léptettek. Ha ugyanis a' pohár
helyett szekér vétetik ugyanazon törvény e' szekérre 's annak tartalmára
nézve is érvényes. Minden csak attól függ hogy a' szekeret olyly gyorsan lehessen mozgatni hogy a' centrifugál er a' szekér súlyerejét felülhaladja. A' gzer e' czélra^ nem lenne elegend
tehát más természeti
erkhöz kellé folyamodni. És ez a' kitartás ereje. Tudva van, hogy minden test bir kitartási ervel a' nyugalomra vagy pihenésre 's a' gyorsaságra az els er elleneszegül a' mozgásnak a' másik azt eszközli hogy
az egyszer megkezdett mozgás ne sznjék meg azonnal, ha a' hajtó-er
megsznik. Ha tehát a' szekérrel olyly nagy mozgási ert lehet közleni,
hogy ez által olylyan nagy gyorsaságra tegyen szert melylynek kitartási
ereje még nem kedvez körülmények közt is hoszszasb ideig mködjék,
a' feladat meg
van oldva. Az úgynevezett ,,Riítschbahnen" ilylynem
találmány mert a' szekér azáltal hogy egyik lejts síkról lefutott olyly
nagy gyorsaságot nyert, hogy azt a' kitartási er a' másik lejts sikra ismét
felhajtotta, melyly játék az ut végéig, fogyó fokozatokban mindig folytattatott. A' centrifugái-vasút, milylyet kicsiny arányban a' pesti városligetben is láttunk nem egyébb mint az emiitett lejts utaknak nagyban
kivitt öszszekötése a' centrifugál er által. Képzeljünk magunknak valamelyly magasan fekv ponton ers esés lejts sikot, melyly mintegy
40- 45"/nyi szeglet alatt van a' sikra levezetve, 's a' legmélyebb ponton
egy függlegesen felállitott abroncsot, melyly egyik görblésével azon
lejts sikra megy át, 's hol ismét a' mélybe ér, másik lejts sikba torkol,
a' melyly csekély emelkedéssel egy az elshöz képpest alacsonyabb pont
felé vonul,
's
azonnal elttünk van a' centrifugál
vasút képe.
A' szekér a' legmagasb pontból kifutván a' legmélyebb pontig olyly nagy
gyorsaságra tesz szert hogy az abbani kitartási er az abroncs legmagasb
pontjára hajtja fel. E' pontig a' centrifugál er a' szekeret 's az abban
lev terhet az abroncshoz köti, de ugyan ezen centrifugál er az ivnek
leszálló részén is folyton gyakorolja hatását 's most már a' szekérnek
saját súlyereje által új hajtó er következik be, melyly olyly nagy, hogy
mihelyt a' szekér a' lefelé
görbületet átfutotta, kitartási ereje a'
mozgásban anynyira növekedik, miszerint ugyanaz a' lejts lefutási síkot
meghágja 's annak végén alatt, mérsékelt sebességgel érkezik meg.
Azonban ezen centrilgál
vasút haszna igen korlátolt. Az épités igen
bajos, 's ehhez járul a' veszedelem méltó aggodalma, melyly elméletben
könynyen elhárítható ugyan de a' gyakorlatban sok olyly esetlegesség
jöhet közbe, melylyet elre látni nem lehet, 's minek következése azután
vészes felfordiás. Ha az abroncs nem tökéletesen gömböly, ha rajta a'
mozgás bármiképen gátolva van, vagy ersb súrlódás támad, melyly a'
könyny mozgást nehezíti a' természeti erk elvesztik hatásukat, 's a'
rémes eredmények egész ijesztoségkben állanak el. A' találmány tehát azok
közé tartozik, melylyek az emberi leleményességnek becsületére válnak
ugyan, de csak arravalók, hogy mintául szolgáljanak a' physikát tanulók
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Ceiitriiiii a' követkamarákban. A' képviselk testülete természetesen
különbüzú pártokra oszlik fel. Angliában már másfél század óta a' parlament kebelében állandólag két fö párt létezett, a' toryk és whigek, 's a'
szerint mint egyik vagy másik p!rt kebelébl voltak kinevezve a' ministerek, képezte egyik a' miniáteri, másik az ellenzéki pártot. Francziaországban a' restauratio alatt e' felosztás kissé máskép alakult. Az akkor
úgynevezett royalisták a' jobb oldalra, az ellenzék tagjai pedig baloldalra

De csakhamar

tnt ki, hogy a' kormánypárt royalistább
király és ministérium akarata ellenére túlságos
reactiói rendszabályokat törekszik keresztülvinni. így a' ministerek
kénytelenek lettek a' royalisták közül a' mérsékeltebbekkel tartani; de
ültek.

magánál

a'

királynál

,

az

's a'

egyszersmind azáltal, hogy azon túlzó royalisták ellen küzdeniök kellett,
természetszerleg közeledtek az ellenzék azon mérsékeltebb tagjaihoz,
kik kisebb nagyobb mértékben a' kormányhoz csatlakoztak. így azután
a' széls jobb oldal és széls baloldal között
mclyly mindkett csaknem
állandólag ellenzésben állott a' ministérium irányában egy kÖzép ministeri
párt keletkezett melyly középbe ült és centrumnak neveztetett el. E'
mellett a' centrumnak elbb a' jobb oldalhoz tartozott tagjai kik inkább
szítottak a' tiszta jobb oldal elveihez mint a' baloldaléhoz a' centrum
jobb oldalára, ellenben a' kezdetben baloldali, vagy a' baloldalhoz hajló
ministerpárti tagok a' centrum baloldalára ültek. E' szerint a' centrum
jobb és bal centrumból állott. A' franczia kamarának e' pártalakulása
természetesen leginkább kifejezi a' valamelyly törvényhozó gylés kebelében kifejld vélemény- és nézetkülönbségi szinezeteket melylyek ezen
elnevezés és ezen külön helyfoglalás nélkül is épen ugy megvolnának. Most
lényegileg az angol parlament pártmegoszlása sem különbözik ettl. A'
régi nagy két párt ma csak nevére nézve létezik és nem bir régi jelentségével. A' toryk és whigek mellett kifejldött ujabb idkben a' szabadkereskedésiek pártja, melyly a' parlamenti hatalom túlsúlyát a' középosztály
kezeibe igyekszik juttatni, 's a' fóldbirtoki érdek felett melylyet különösen a' mai tiszta toryk képviselnek az ipar és kereskedés érdekét
emelni túlsúlyra
a' szabad
kereskedési párttal egyesültek nagyobb
részint a' régibb radicálok is, kik a' reformbill által eszközölt parlamenti
javításokkal meg nem elégedve az alkotmányos polgárjogok nevezetesen a' választási jog további kiterjesztését kívánták; e' két széls párt
között jelenleg mintegy középet centrumot képez a' régi whig-párt azon
mérsékelt és szabadelmü torykkal Peel és Graham követivel együtt,
kik a' tiszta toryktól ma egyszersmind protectionistáktól elváltak, 's
egyensúlyt igyekeznek fenntartani a' két széls párt között nehogy a'
kett közül akármely lyik kezébe kerüljön a' kormány. Azonkívül többnyire minden parlamentben vannak független tagok, kik sajátlag egyik
párthoz sem tartoznak, hanem a' kormányt minden czélszerü intézkedéseiben gyámolitni szokták 's igen sok kérdésnél tolok függ az eldöntés
's igy a' ministeriumnak is fennállása vagy bukása, 's ezen tagok is többnyire a' centrum körül foglalnak helyet. Sokan ellene vannak e' pártái akuUsoknak és megkülönböztetéseknek
hogy a' képvi's kívánták
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ne ilylyen pártkülönbségek szerint válaszszanak ülést
hanem
sorshúzás utján. De ha a' dolgot magát nem lehet megszüntetni, szükségtelen
st káros lenne küls jeleit elnyomni mivel igy kevésbbé
lehetne az igazságot világosan látni. Már pedig a' dolgok természete
hozza magával hogy az emberek egy része inkább egy más része más
oldalra hajlik; tehát, a' mindenkori ministeriummal szemben a' parlamentben találtatnak olylyanok, kik osztoznak elveiben, 's olylyanok, kik más
elveket vallanak találtatnak kik inkább a' státusélet egyik pólusához,
a' rend és létez insíitutiók fenntartásához, valamint másfell, kik inkább
a' másik pólushoz, a' szabadság és haladás eszméihez szitának. De épen e'
pártellentétnek st az egész parlamenti tárgyalásnak 's az egész ellenzéknek is egyik föérdeme hogy ennek ellenmondásai és megtámadásai
által egyfell, más oldalról a' védelmezés által
a' státuséletnek mindkét
firánya képviseltetik a' rendszabályok minden szempontból megvitattatnak a' hiányok felfedeztetnek és végül minden tárgy érett megfontolás után határoztatik el. Továbbá a' ministerek és képviselk ftörekvéseikben csak ugy számithatnak biztos sikerre ha bátran számithatnak elvbarátaik támogatására 's együtt tartására. Azonban e' jó oldalokon
kivül természetesen árnyoldalok is fejldhetnek ki azon pártmegoszlásokból, midének felett ott, hol olyly párt is talál alakulni, melyly
és
utolsó középpontját nem a' haza közjavában, nem alkotmánya és alkotmányszerü kormányzása fentartásában-, 's becsület- és hségben találja.
Ez volt szerencsétlensége nevezetesen Francziaországnak hol a' restaui'atió alatt a' széls jobb oldal nem akart szintén alkotmányt
a' júliusi
uralkodás alatt, midn egy ellenzéki töredék nem akart királyságot,
más töredék pedig a' királyi ház számzött ágát kivánta volna viszszaültetni a' trónra. E' tekintetben szerencsétlen állapotra jut minden
álladalom melylynek parlamentjében találtatnak olylyanok, kik törekvéseiket vagy az álladalom uralkodási formája vagy alkotmányossága
ellen intézik
mert ezáltal meghamisittatik a' józan pártképzdés és
ilylyen helyt szoktak felmerülni idrl idre a' természetelleni coalitiók
széls ellenséges pártok között a' kormány megbuktatására. Végre a'
józan pártképzdéshez megkívántatik az is, hogy a' rendszabályoknak
egész nagy sora iránt a' tagok párttekintetektl függetlenül tisztán
egyéni meggyzdésöket 's véleményöket kövessék 's ne minden rendszabály sorsa emeltessék párt- és cabineti kérdéssé. Azt meg kell vallani,
hogy e' tekintetben lélekemel példát szolgáltat az angol parlament, hol
kitn erkölcsi méltósággal szokták mindig megadni az igazat az ellenpártnak is. Az egész utoljára attól függ, hogy ne önzés, szenvedély,
hanem magasabb elvek bírjanak a' parlament tagjaira eldönt befolyással.
R. E.
Cerrito (Fanni) hires tánczosn
egy nápolyi tiszt leánya szül.
1823-ban Nápolyban. Már gyermekkorában sok kellemet mutatván mozdulataiban, eljeleit adá azon kedves tánczmüvésznének ki saját árnyékával olyly bájosan tud kaczérkodni. Alig 13 éves korában fényes sikerrel
lépett fel st. Carlóban 's azóta Rómában 's Olaszország egyéb városaiban,
1840 óta pedig Bécsben, Parisban, Londonban 'sat. aratott lehet legnagyobb tetszést 's roppant anyagi jutalmakat. Pestet is meglátogatván,
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a'

nemzeti

sziiipiíd (loszkííiii

táiiczos- és violiuistához

Chamisso.

tánczolta Gizellát.

Nül ment

ki l<S22-l>en született

Parisban,

Sf.-Leon

kitn

öszszekelésök
óta együtt élvezik a' hasznot és dicsséget. Eladásai azon részében, hol
Cerrito meg
a' drámai mvészet 's a' pantomim a' tánczczal öszszeolvad
sem közeliti FJslert mire termetének is befolyása van. Mert Cerrito nem
valamelyly nagy, karcsú, méltóságos alak, 's nem is olyly ragyogó szép,
mint hiresztelve volt. Arcza azok közöl vahi, melylyek csak mosolygás,
vagy csintalan enyelg szeszély által nyernek sajátságos kellemet, 's
komoly állapotában egészen köznapi ábrázat, melylynek kerekdedsége az
élénk mimikai kifejezésnek utában áll. Lényének fvonása, mvészetének
naiv szeretetreméltóság 's enyelg kellem
a' táncz
ereje 's lényege
mint legjelesb társni,
is
technikáját bámulatos mértékben birja , 's
Ttujlioni, Elsler, Grisi, St.-Roni(n'n 'stb. megérteti táncza által, hogy a'
,
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,

:

;

—

,

legmagasb kifejlésében, nem csupán ingerl mozgás és
hanem megilleti 's emeli a' szellemi embert, mint
h.
a' festészet 's a' költi teremtésnek egyéb fajai.
a' zene
rhaliiUTís (Tamás) a' hittudomány tanára és Skóczia presbyteriana
egyházának egyik legkitnbb szónoka, született 1778 körül, tanult
Edinburgban. Részint sajtó alá bocsátott egyházi beszédei (Sermons
részint 1823. esztendben Londonban
preaclied at the Thron-Church)
tömérdek számú hallgatóság eltt tartott ragyogó eladásai, a' lényegében
democrata-alakú skócziai egyházi alkotmányhoz meleg ragaszkodásának
élénk tanúbizonyságai által ugyanazon egyház legelmésebb és legügyesebb vedének hirébe jött. De miután 1837-dik esztendben a' skócziai
presbyteriánusok azon kérelme hogy egyházuknak, mint álladalminak,
fentartására adózni a' dissenterek is szorittassanak, az akkori whigministerium által, melyly a' dissenterek alapos ellenvetéseit méltányolta, nem
Chalmers, a' Avhigkormány ellen sorompóba lépvén 's az
teljesíttetett
ellenzéki torypárthoz, önmaga egyházának mindenkori ellenségéhez csatlakozván, természetes szerepébl tulajdonkép kiesett, 's azontúli lépéseit
eredeti feladatával öszhangzásba többé nem hozhatta és ekképeu csak a'
liberalismus és torysmus közti hasadék tágítását mozdítván el, elbbi
czéljától távol esett. 1841. évben Edinburgban erkölcsphilosophiát taní,^An inqiiiry int the
tott. Régiebb munkái közül megemlítésre méltók
The emdence and authority
extent and stability of national revenue" és
L.
of the christian revelation. (Edinburg 1817.)
Chamisso (Adalbert) vagyis egész nevével Chamisso dé Boncourt
régi nemes franczia család ivadéka, buzgó természetvizsgáló és a' jelesb
ujabb német költk egyike, szül. Champagneban, Boncourt kastélyl)an
1781. Az els nagy forradalomkor családjával Berlinbe menekülvén,
1796-ban az özvegy porosz királyné által apródjává neveztetett ki;
1798 — 1808-ig pedig mint katonatiszt állott porosz szolgálatban. Ekképen könynyen megfogható a' franczia fiúnak elnémetesedése. A' tilsiti
békekötés után családjával hazájába viszszntérvén 1810-ben Napoleonvilleben az ottani gymnasiumnál professorságot vállalt, melyly lillomásának
tánczmüvészet
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üres mulatsági eszköz,
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rövid ideje alatt Stai'l aszszony- ama híres irónéval közelebb érintkezésbe
de a' honnan Schweiczot megutazva, 1812-ben ismét Berlinbe tért
viszsza, hol most a' természettudományokra adta magát legnagyobb szer-

jött,
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galommal. A' nyomasztó alternatívát, hogy vagy barátival hazája ellen,
vagy hazájaért baráti ellen harczoljon, legjobb módon kikerülni óhajtván, 1815
18-ban az orosz kormány által rendelt világkörüli nagy
Rumjanzow-féle expeditióhoz csatlakozott, mint tudós vizsgáló, de az
expeditió fnöke, Kotzebue Oltó részérl sok kellemetlenséget tapasztalt,

—

mert ez dicsségét irigyelvén, munkáit csak csonkítva vetette fel az expeditióról készült nagy munkába 's ekként Cfiamissot jutalmától megfosztotta. Ezen tény csak sokkal késöhhen, Chainissónak l836-ban Lipcsében
megjelent öszszes munkái altul lett az olvasó közönség tudtára. Ezütan
C. megint Berlinben vévén lakhelyét, az ottani füvészkertnél alkalmaztatott és tanári oklevéllel tiszteltetett meg. Ugyanott meg is halt 1838-ban,
Természettudósi törekköztisztelet és szeretet által kisértetve sirjába.
véseinek eredményei következ munkái
De animaUhus quibusdam e
classe vermium Linnaei,'Berl\mlSld's:Uebersk-ht der in Norddeutschland
vorkommenden nütziichsten und schádlichslen Getdchse 's a' t. (Berlin
1827.) Ország- 's népismeret tekintetébl igen becses adatokkal bvelkednek: Bemerknngen und Ansichten auf einer Entdechungsreise unter
Kotzebue, (Weimar 1827) és a' világkörüli utazásának leirása, melyly
öszszes munkái els és második részét képezi. Utolsó tudós munkája volt:
Mindemellett C. azon
Ueber die hawaische Sprache (Leipzig 1837).
hírt
mire már tudós munkáinál fogva is érdemes vala, fleg költi tehet1808-ig (Varnhagen r>on
sége szüleményei által nyerte meg. Már 1804
Ense társaságában) almanachot adott ki, melylyben sok jó költeménye
jelent meg. Igen eredeti rege a' hires Péter Srhlemihl, melylyet 1813-ban
irt 's melylyet barátja Fouqué 1814-ben adott sajtó alá. Ezen rege franczia, angol, hollandi és több más nyelvre is fordíttatott és Cruikshank
Költeményeiben sajátságos
által felette elmés képekkel láttatott el.
komoly és fájdalmas ihlet találtatik vadságra sötétségre néha haragosra és rémesre is nagy hajlama van ugy hogy olylykor e' részben az
aesthetika határain túl csapong, bár mvészi tárgyalását mindenkor el
kell ismerni. Kedélyének sötét iránya sajátságos sorsának tulajdonítandó.
Családi öröksége, jószágai mások birtokába jöttek; polgárává lett olyly
országnak, melyly eredeti hazájával életre halálra harczolt. Ezen kedélyi
meghasonlás még inkább tápláltatott azáltal hogy C. a' mivelt világból
egy idre kilépve, 's az általa dicsített Polynesia természetes, vad, eredeti
fiaival, jelesül ideáljával Kadnyvá, Radack szigetén közelebbi ismeretségben áUt. Innen származik a' költeményeiben gyakran kitn keser irónia.
Azonban politikai dalaiban vidám, csintalan, játékos, gúnyos is tud lenni;
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e' felett

valódi

remekmunkáknak nevezhet komoly balladákat

's

román-

Fölségesnek mondható a' Sahis y Gomez czimü költeménye.
Egyébiránt C. még Beranger kiválasztott dalainak Gaudy társaságában
L.
készitett fordítása által is érdemet szerzett magának.
Chaiido8 Rikárd (marquis) 1826. év óta parliamenttag Buckinghamshire részérl,'s atyjának Buckingham berezegnek 1839-ben történt halála
„Temple Nugent Brydges Chandos Greenmlle
óta pair; egész czime
Rikárd, buckinghami és chandosi herczeg, Rowi Temple gróf^Kenti Cobham
Viscount az egyesit királyság pairségéíaen, Irlandban pedig Nugent gróf,
a' térdszalagrend vitéze." Mind ezen czimével öszsze van kapcsolva fels
czokat

is irt.

—

:

1

Changarnier.

12

ház* ani

iilé^c. Férfiáí>'r('»l

(irccnrillc lUthertnek.

oroszlányszivüRikárd király

kortársának, anyai oldalról pedi*^ Teniple ItikánliMxk ivadt'ka, megrögzött
bár volt olyly idö is melylyben népszerség után kajikodva a'
tory
whigek soraiban mutatkozott a' kik tudniillik akkor legnagyobb tekintetben állottak 's az öröklött aristocratia által nyomott és viszszaélésekkel
sanyargatott népszabadság egyedüli oltalmazóinak tartattak. De miután
a' demoeratia
emelkedni kezdett és a'
a' szó nemesb értelmében véve
középrendbeu az értelmiség hatahnasb tért nyert, a' Buckingham-család
merevéiiy torysmus karjaiba veté magát. A' mostani Buckingham berezeg
Chandos fíikárd az alsóházban csekély tekintélyhez jutott, szava leginkább csak akkor hallatván, mikor földmvelési kérdések jöttek sznyegre;
e' kérdéseknél azonban olyly szerencsés volt, hogy Farmers Friend (gazd;ík barátjának) nevével tiszteltetett meg; ámbár tulajdonképpen e' részbeni törekvése akaratlanul is az angol földmvelés alapjaiban megromlott
védfalainak, a' gabouatörvényeknek ledöntésére szolgált eszközül, minthogy a' gabonatörvények vizsgálat alá vétele és javítása végett tett indítványok ellen minden alkalommal a' legmakacsabbul nyilatkozva a' legalaposb okoskodások ellenében ellenakaratának egyszer nyilatkozatát
szokta a' mérlegbe vetni. A' conserrativ pártnál birt tekintélyéhez leginkább az által jutott, hogy fleg az öröklött aristocratia gazdasági érdekeinek szentelvén minden mködését, 1835. esztendben a' ,,nagybrittanniai
,

,

,

,

,

,

,

,

középponti földmvelési társaságot'' alakította, melylynek
és a' hol
a' törvényhozási reformok
sikeresb gátolhatása
végett, a' régi rendszer imádóit gyjtötte öszsze. Ezen társaság ellenében
keletkezett az ,,anti-co7-nlaw-associatwn" nev egylet, melyly a' gabonatörvények ellen, 's az angol nép e' részbeni elitéleteinek megszntetésére
olyly jó sikerrel törekedett.
Chandosnnk a' szabadság és emberi jogok
iránti gondolkozásmódjáról tanúbizonyságot tesz ama körülmény
bogy
1832-ik esztendben a' néoer rabszolofaság meg^semmisítése véírettUroMfham által 150,000 aláírással ellátott kérvény terjesztetvén el a' felsházban, ugyanakkor Chandos az alsóházban
nyugotindlai birtokosok részérl, kik közé maga is tartozik, több rendbeli kérvényt nyújtott be az eller.kez régi rendszer megtartása mellett.
L.
Chaiii^ariiíer franczia tábornok, szül. 1799-ben, nevekedett a' st. cyri
iskolában, honnét mint hadnagy lépett ki 18 éves korában. Elször a'
kir. rseregben szolgált
azután, 1830-ban, az afrikai expeditl()ban vett
részt, 's ez évtl 1848-ig folytonosan az algieri vérmezkön csatázott, és
tábornokságig emelkedett. A' februári forradalom után, Aumale herczes:,
csaladját számkivetésbe követvén, Changarnier tábornok kezeibe tette le
Algier ideiglenes kormányát, melyly hivatalra azután a' respubl. kormány
által is kineveztetett. 1848apriljén képviselvé választatván Seine-depart.
által, viszszajöttFrancziaországba 's részt vett a'('onstituante munkáiban.
A' respublicai elveknek meghódolt, de hajlam és szeretet nélkül, véleménye tehát igen mérsékelt maradt azonban elfogadván az uj kormányt,
elhatározottnak mutatta magát annak védelmében. A' respubl. elnöke
által az els katonai osztály parancsnokává 's a' 8eine-megyci nt'mzetrség ftisztévé ne\eztetvén, 1849 júniusán fkép mentette meg a' vaknli
respublikát a' külvárosok conununisticus hízadása ellen. A' törvényhozó
és

irlandi

elnöke
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Changarnier a'
gylésbe három kerület részérl választatott meg.
jelenkor egyik legkitnbb katonája, senki nem érti nála jobban a' megtámadás mesterségét. E' vitéz katona Francziaország tiszteletének tárgya,
bár utczai népszerségét szigorúsága, 's a' júniusi lázadás erteljes elnyo-

mása

által eljátszotta.

— h.

/Vilmos Ellery) hittudomány tanára és egy unitárius község lelkésze Ej szakamerikában hazája legjelesebb hittudományi Íróinak
egyike, st legelsje. Irományai nem csak Angolhonban találtak legszivesb fogadásra, hanem nagy részben a' franczia protestáns egyházban is
fordításra érdemesíttettek. Munkáiban népének és hazájának sajátságos
Ciiaiiiiiiig

,

,

jelleme élesen kifejezve mutatkozik. Tökéletes részrehajlatlanság igazságosság, 's a' vélekedések közti egyensúly, mit mködése czéljául tzött ki.
A' kritikai philosophiát nagyra becsüli de csak addig , míg a' vallásossággal kezet fog; ragaszkodin a' hithez, míg türelmetlenségbe nem me^y
,

,

Slacery"
közt azt mondja

át. ,,Tlie

:

nev
,,

munkájában (Boston

és

Glasgow, 1836) többek

senki ne nyúljon az emberiség nagy érdekeihez, ki

ilyly mkr)désrtí fel nem szentelte, saját szivét minden haragszeretetlenségtl meg nem tisztította, és kinek reménye nem lehet,
hogy a' közszeretet lelkével kereszteltetett meg." A' legnagyobb ellentétben álló theoriákat és véleményeket gondosan megrostálva, megegyezama
tetni és mintegy eszmei köztársaságba öszszeolvasztani törekszik
nagy köztársaság példájára, melylynek sikerit a' democratai szabadság-

maga magát
tól és

,

,

oltalma alatt ,
L.
öszsze.

—

a'

legkülönbözbb nemzetiségeket egy

testbe

foglalni

Charivari; jelent macskazenét, melylyet nem tetsz 's gylölt személyek lakása eltt szokás eljátszani. A' népnél , már a' középkorban, szokásos dolog volt ilyly zenével tisztelni meg azokat kik több izben vagy
,

,

agg korukban házasodtak meg. Ujabb korban a' macskazene politikai
jelentséget nyert, 's fleg Francziaországból, a' gúny hazájából, terjedt
el mindenfelé. Fleg a' restauratio alatt a' népszertlen követek gyakori
megtiszteltetése volt. A' rendrség szükségesnek tartotta az utczai népvélemény ez illetlen hangjait szigorú rendeletekkel korlátolni, 's ott hol
szabadság, de rend is van egyszersmind, a' hírlapok vették át a' népszertlen emberek kigúnyolásának szerepét. Legújabban Bécsben, 's hazánkban is nagy szerepet játszottak a' macskazenék, 's az 1848-iki politikai
izgatottság idején napi renden voltak. A' bécsi ministerek, az ostromállapot bekövetkeztéig, sorban 's egyenkint trni valának kénytelenek a'
hadi parancsnoknak hozott
kellemetlen látogatást. Budán a' b. Lederer
macskazene véres öszszeütközésre adott alkalmat melyly szigorú vizsgálatot vont maga után. Nem kell hozzá sok bizonyitgatás hogy az utczai,
gyakran alaptalan véleménynek e' vad kitöréseit, melylyek a' békés pol-

f

,

,

gárok nyugalmát háborgatják, helyeselni nem lehet; azonban kifejlett
státuséletben, érett státusférfiák mint p. o. Angliában, nem szoktak
efféle demonstrátiókra nagy súlyt helyezni, 's nyugodt kedélylyel haladnak
az úton melylyet meggyzdésük elébek szab 's a' fontosság melylyet
ilyly gyermekes jelenetekre helyeztetnek, a' harag, mit ez éretlen kitöréCharicari
sek gerjesztenek, mindenkor politikai kiskorúság jelenségei.
czimet visel egy lres elmés párisi gúny lap is, melyly sok majmolóra
,

,

,

,
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talált miis orszí'igokban
's fvakran a' jók felett

,

's

kimélotleniil emeli

a'

gúny

kovbíiesát roszak,

Alapíttatott e' párisi kedvenczlap 1832-ben,
mint elmés í\)lytatása a' „Nuin jaune" (sárga törpe) czimü lapnak, mellyben a restiiuratio alatt az ellenzék legkitnbb tagjai is részt vettek.
Mingyárt megjelenése után nagy tetszést vivott ki 's azt mai napig meg
melylyeknek javát Forgues
tudta tartani. Szcllemilús czikkein kivül
is.

,

,

iOld Nivk) ('& I '«;•«<>;• irák Grandmlle Gatarni Daumier Lorenlz 's
eo-yebek sikerült carricaturáinak köszöni nagy elterjedését. Francziaországban hol legnagyobb mértékben áll a' „le ridicule tue" (a gúny
A' Charharinak mind
meo-öT) igazsága: egy ilyly lap valódi hatalom.
Francziaországban,mind Schweiczban és Kémetországban sok többé
kevesbbé sikerült utánzója támadt. A' „Fliegende BldUer" és fleg a'
„Reichsbremse" ide tartoznak. Nálunk a „Mártius XV-ike" ilyly szellmben 's modorban kezde mködni Lauka G. pedig korán elhalt Dongó
,

,

,

,
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Charta. E' név alatt itt a' t'ranczia alkotmánylevelrl szólunk. Mieltt
egy pár szót, bevezetésül, Francziaa' köztársaság alkotmányát közlenk
ország chartája történeteirl. Francziaországban 60 év óta nyolcz alkotmányt találunk, nem is emlitve egyes, gyakran lényeges változtatásokat.
I78y-ben XVI. Lajos alatt Necker pénzügyi szükségtl kényszerítve,
e^ybehivá az ország rendéit. A' rendi gylésnek 300 nemesi, 300 egyházi
tao-ból 's a' harmadik rend részérl 600 küldöttbl kellé állania. Május
i-én o-y ültek egybe. Kevés nap alatt azonban már olyly komoly viszá:

,

lyok keletkeztek a' nemesi és egyházi küldöttek között egyrészrl, 's más
fell a' harmadik rend követei közt, hogy az utóbbiak jun. 17-én magokat nemzetgvülésnek nyilvániták melylyhez aztán lassanként átment az
egyháziak többsége 's*a' nemesi rend tekintélyes kisebbsége. Egyesültek
egy alkotmány szerzésére 's már aug. 4-kén kibocsátá a' nemzetgylés
híres nyilatkozatát az emberi jogokról. A' következ éjen ledöntetett az
öszszes hbéri rendszer épülete. Két teljes évig küzdöttek és forrongottak
a' pártok a' nemzetgylés kebelében, mig végre az alkotmány létrejött;
1791. sept. 3-kán fejezetett be, 's XVI. Lajos sept. 14-kén tett rá esküt.
Teljes egyenlséget, kiterjedett polgári szabadságot, sajtójogot, 's vallás-,
közjktatási, gyülekezési és kérelmezési (petitio) szabadságot biztosított.
Intézeteket ígér hol a' foglalkozás nélküli munkások dolgot és kei-esetet
nyerhetnek. A' köz hatalomra nézve következ alapelvet állit föl: a' fölség
,

,

,

,

egyetlen, oszthatlan, elidegenithetlen , eltörölhetlen. A' nemzetet illeti;
sem a' nép egyes osztálya, sem egyes ember el nem sajátíthatja. A' nemzet , melylytl egyedül származik mindennem hatalom , csak átru-

gyakorolhatja azt. A' franczia alkotmány tisztán
képviseleti. Képviseli a' törvényhozó test 's a' király. A' törvényhozó,
végrehajtó és bírói hatalom szigorúan el van különözve. Kizárólag a' nemzetgylést, mint törvényhozó testet, illeti a' jog, a' törvényeket javaslani
'sdecretálni. A' király csak fölhívhatja a' törvényhozást, valamelyly tárgyat
tanácskozás alá venni. A' király megtagadhatja a' törvénytl jóváhagyását,
de ha két egymás után következ törvényhozás ugyanazon határozatot
hasonló alakban terjeszti el, ugy vétetik, mintha a király beleegyezett
volna. így származik a' törvény. Egyedül a' nemzetgylést illeti továbbá
házás, megbízás

által
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megállapítani a' közköltségeket és közadókat, 's meghatározni azoknak
természetét, menynyiségét 's a' beszedés módját, 's fölosztását az ország
departamentjaira , 's végre rködni minden köz bevételek kezelése fölött
hagyja hely's rólok számot venni. A' nemzetgylés határozhat háborút
ben a' szerzdéseket és békekötéseket, határoz hivatalok állítása és eltörlése, czimek, bélyegek, súly- és pénznemek fölött. A' király elterjeszté,

évenként meghatározza a' hajók és hadsereg számát. Vádkeresetet
a' legfbb nemzeti törvényszék (törleszt szék tagjaiból és esküttekbl álló) eltt a' felels ministerek 's a' végrehajtó hatalom fbb ügyvivi ellen. Ezekre befolyással 's felettök túlnyomósággal bir. A' nemzetgylés egy kamrában van egyesülve 's két évenként ujraválasztatik. A'
király nem oszlathatja föl. A' király minden évben megnyithatja a' gylést
a' nélkül, hogy e' formaság a' törvényhozó testlet mködésére szükségesnek tekintethetnék. Áll 745 képviselbl, kik a' 83 departement közt tér-,
népesség- és egyenes adózási arány szerint osztatnak föl. A' választás közvetett. A' választó polgárok városokban és kerületekben (canton) ösgyülésekbenjnek öszsze 's választókat választanak a' kerületben vagy városban
lakó polgárok arányához képest mint 1 áll 100-hoz, Minden departementban az ekkép kijelölt választók választják a' képviselket. Választó
és választható az els választógylésben minden franczia, ha 25 éves, egy
év óta a' cantonban vagy városban települt, legalább 3 napszámnyi érték
egyenes adót fizet, nem cseléd, nincs büntet kereset vagy vagyoni
bukás alatt; minden választó választható is. Polgári és katonai hivatalnokoknak választaniok kell hivataluk megtartása vagy a' képviseli állás
közt. Biztosítja továbbá az alkotmány a' törvényszékek függetlenségét, az
egyéni szabadság biztosítását önkényes elfogások 's a' rendri viszszaéléa'
sek ellen. Nevezetes végre következ nyilatkozata ez alkotmánynak
fraaczia nemzet lemond minden hóditó háborúról; sohasem fogja seregét
egy nép szabadsága ellen használni. Olyly nyilatkozat melyly a' 48-ki
köztársaság alkotmánya czimlapjárais oda illett volna. Nem történt volna
a' római beavatkozás.
Az eladott alkotmány rövid élet volt. 1792. sept. 21-én a' törvényhozó nemzetgylés helyét nemzeti convent foglalá el, 's Francziaországot
köztársaságnak nyilvánitá, kimondván a' királyság örökös eltörlését,
miután XVI. Lajos aug. 9. és 10-ke közt elfogatott. 1793. jun. 24-én
Francziaország Robespierre nézetei szerint, uj alkotmányt kapott. Ezt
megelzte XVI. Lajos kivégeztetése 1793. jan. 21-én 's a' nemzetgylésben még fenmaradt mérsékl pártnak, a' girondistáknak a' hegyi párt
általi megbuktatása, vérpadra vitele 1793. maj. 31-én. Az uj alkotmány,
mint mondják, egy délután szüleménye, a' széls republikanismus munkája. Homlokán szinte az emberi jogokat hirdeti, az 1791-nél bvebb,
kiebb terjeszked kiadásban. Többek közt ilyly tételek fordulnak benne
el ,,Az elnyomás elleni fölkelés a' többi emberjogok eredménye. Az
öszszes polgári társalom elnyomásául tekintend ha csak egyetlen nyomatik is el tagjai közöl. 'S ha az egész társadalom el van nyomva, minden
egyes tag elnyomatott. Ha a' kormány a' nép jogait sérti a' nép és minden egyes rész fölkelése a' legszentebb jog, a' legfbb kötelesség." Az
alkotmány a' legkiterjedettebb népfölségen alapszik. A' törvények a' törsére
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által készíttetnek ugyan, de minden községben
vagyis maga az öszszes nép jóváhagyása és elvetése alá
terjesztetnek. A' nenízetet a' törvényhozó testület képviseli, melyly egy
és oszthatlan. A' választás alapja a' uépszám, 40,000 egyénre esik egy
követ. Minden
né])gyülés, melyly 39,000
41,000 lélekbl áll (az
öszszes nép ilyly sgyülésekre van felosztva) közvetlen választ egy követet,
általános szótöbbség szerint. Az sgyülések május 1-én gylnek öszsze,
vagy rendkivülilcg máskor is a' választó polgárok ötödrészének kéiolmére.
A' szavazás lehet nyilt vagy titkos, a' szavazó tetszése szerint. Minden
polgári jogot élvez franczia a' köztársaság egész területén bárhol választliató törvényhozói állásra. A' törvényhozás állandó, ülése egy évig tart,
minden évben jun. 1-én veszi kezdetét. Nyilvánosan tanácskozik,
's
's jegyzkönyvei kinyomatnak, Tanácskozásra legalább
200 tag jelenléte szükséges. A' jelenlevk
relativ többsége határoz. A' törvényhozó test tervez törvényt
készít decretumot.
's
A' javaslat elébe
magyarázat iratik. Csak 14 nap múlva kezddhetik fölötte a' vita
's határoztatik el
a' törvény ideiglenesen. A' tervezett törvény nyomtatva minden községhez megküldetik. Ha 40 nap alatt a' departementok nagyobb felében képzett sgyülések tizedrésze ellent nem mond, a'
javaslat elfogadott törvénynyé válik. Ha ellenmondás történik, a' törvényhoziís egybehivja az sgyüléseket. Ha a' departementok nagyobb
felében a' népgylések tizedrésze kívánja, az alkotmány vizsgálat alá
esik. Az
népgylések szavazat utján elhatározzák, hogy a' nemzetgyidés egybegyljön-e. Ez mint törvényhozó test, alakul 's csak azon
kérdésekkel foglalkozik, mik miatt egybehivatott. A' közjövedelmek és
kiadások kezelése törvény tái'gya, mi körül tehát hasonlóan kell eljárni. A'
közkezelés évi és ])illanatnyi segélyezésének felosztása 's az elre nem
rendkívüli kiadások a' törvényhozó test határozatának tárgyai.
látott
A' számadásokat a' törvényhozás biztosai vizsgálják meg. A' törvényhozás
választja a' választó-névsorból a' végrehajtó tanácsot, melylyhez minden
departement választó (nem s-nép-) gyülekezete egy kijelöltet nevez.
Ezen, általában a' hivatalok betöltésére rendelt választógyülések ugy
alakulnak, hogy az sgyülésekben egybejött polgárok 200 egyén után
egy választót választanak. A' végrehajtó tanács tagjait, kötelességsértés
esetében a' törvényhozás veszi vád alá. Tartoznak számadással. A' törvényhozás választja a' kincstár számvev-tiszteit, de nem saját testületébl; meghatározza a' hadi és tengeri ert, a' közbátorsági szabályokat, a'
honvédelmet, a' végrehajtó tanács által kötött szerzdések helybenhagyását, a' fhadiparancsnokok kinevezését stb. A' büntet igazság esküttszékek a' polgári törvénykezés a' nép által évenként választott béke- és
itélblrák által szolgáltatik ki.
Ez alkotmány valóban soha sem lépett
életbe. Elnapoltatott. Még a' független köztársaság meg nem szilárdul 's
el nem ismertetik, mondának, hadd maradjon forradalmi kormány alatt.
A' hatalom melylyet addig a' convent gyakorlott az úgynevezett jóUéti
bizottmányra ment át hol Robespierre korlátlanul uralkodott, mig maga
is vérpadra nem jutott 1794. jul. 28-án.
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tervét terjeszté. A' nép 1795. sept. 23-án elfogadá,
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alapján nyugszik a' szó legtágabb értelmében. Ez is
a' jogot, a' törvényhozó gylések által tervezett alkotmányváltoztatásokat elfogadni vagy elvetni mindazáltal tetemesen korlátolá ez sgyülések körét. Felötl e' tervben a' két kamrai
rendszer fölélesztése. A' törvényhozás tudnillik 1. vének tanácsára és 2.
ötszázak tanácsára oszlik. A' vének tanácsa 250 tagból áll, 's választás
utján alakul. Az ötszázak tanácsát szinte választják. A' választás közvetett, ketts. Az ország t. i. departementokra , ezek kerületekre (canton), 's ezek ismét községekre oszlanak. Minden cantonban van legalább
egy snépgyülés. Az üsnéf)gyülés minden 200 szavazatképes polgárra egy
választót választ. 300-ig csak egy választó választatik, 300-tól 500-ig kett,
501-tl 700-ig három, 700— 900-ig négy. E' választók képezik a' departement választógy ülését, 's választják a' törvényhozás, törleszt szék stb.
tagjait. Ha egy követ viszszalép, a' választógyülés ismét egybejö. Szavazattal bir az snépgyülésben minden cantonlakos polgár. Egyéb szükséges
képességek: 25 év, franczia polgári jog, 's tulaj donossága vagy haszonvétele olyly jószágnak, melyly 6000 lakosú községben 100 napszám
érték, 6000 lakoson alul lev községben 150 napszámot ér 'stb. A' tör-

a'

népfölség széles

megadja az snépgyüléseknek

;

köztársaság levéltárnokságán kivül) egyéb hivatallal
ötszázasok tanácsába csak 30 éves férfi léphet ki a'
választás eltt közvetlen tiz év alatt a' köztársaság területén lakott. A'
vének tanácsában csak 40 éves férfiú ülhet, házas vagy özvegy, 's olylyan,
ki a' választás eltt közvetlen 15 év óta a' köztársaság területén lakik.
Vagyon föltételül nem fordul el.
A' törvényhozás tagjai évenként
kárpótló díjt kapnak. Mindenik ház tagja 3000 miriogram búzát (613
mázsa, 32 font). A' törvényhozás örökös. Mindkét tanács évenkint egy
harmadában megújittatik. Hat évnél tovább szakadatlanul senki sem
lehet a' törvényhozás tagja. Mindkét tanács ülése nyilvános. De a' hallgatók száma nem lehet több az illet tanács tagjai felénél. A' szavazás
fölállással és ülve maradással történik. Kétséges esetben névenkénti fölhívás következik de ez mindig titkosan zárt ajtóknál. Száz tag kívánatára mindenik tanács titkos bizottmánynyá alakulhat , de csak megfontolás és nem határozás végett. Törvényt kizárólag az ötszázak tanácsa terjeszt el. Minden javaslat háromszor olvastatik föl, tiznapi idközzel, 's
minden felolvasás után megvitatják. Az ötszázasok által elfogadott javaslat határozattá lesz. E' határozat elfogadása vagy elvetése a' vének tanácsát illeti. Ha elfogadtatik, törvény lesz. A' közadókat évenkint a' törvényhozás határozza meg; egyedül
illeti, azokat kivetni, 's ha évenkint meg
nem újíttatnak, megsznnek. A' törvényhozás vet ki minden adónemet, de
minden évben köteles fÖld- és személyadót kivetni. A' kezel hivatalnokokat a' törvényhozás nevezi ki annak felelsek. A' törvényhozást illeti a' felügyelés a' közadózás és igazgatás fölött. Tle függ saját és a' directorium
tagjainak vád alá helyezése.
állitja ket a'
törvényszékeié. A' törvényhozást illeti a' hadizenet joga, különben sem a' végrehajtó sem a' birói
hatalmat nem gyakorolhatja. A' végrehajtó hatalom áll egy öttagú directoriumból kiket a' törvényhozás akkép nevez ki hogy az ötszázak tanácsa
egy 50 tagból álló névsort a' vének tanácsa elé terjeszt, 's ez abból választja
a' directorium tagjait.
Vj k. hm. Tár. II. köt.
9
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Már 4-ik évt'l)en túlóltc inag/it ez all:c)tináiiy is. Bonsö ós külfiö bajok
tülytouüs siirlódások a' dircctorium és törvényhozás közt. Köz volt a'
változás utáni óhajtás. Az épen Kgyiptoniból viszszatért 's már mindenható Napóleonnak csak egy erszakos föllépésbe került semmivé tenni az
tinlitett alkotmányt. A' törvényhozást Parisból Saint C'loudba téteté át,
liol nov. lO-én 17'J!l-l»en mindkét tanács, e<5y zajos ülés után
n^ilvánitá,
hogy többé nincs dircctorium 's Bonapartét, Sieyes-t és ennek barátját
Roger Dacos t ideiglenesen consuli bizottmánynyá nevezek ki. A' tanácsok saját keblökböl két törvényhozó bizottmányt rendeltek, mindeniket
2í> tagból, olyly megbízással, hogy az alkotmányt javitsa meg, 's elhalásztak üléseikot 1800 f'cbr. 1-éio;. Azonban már dec. 2')-kén kész volt
egy egészen uj alakn alkotmány, 's minden tanácskozás és formaságok
nélkül elfogadtatott: ugy tetszett egy ellenállhatlan hatalomnak. Az alkotmány élén három consul áll, tlz évre választva 's azntán ismét megválasztathatva. Egy közölök Napóleon els consul tel millió évi fizetéssel , 's
korlátlanabb liatalomuial, mint társai. Tle iu^íig kinevezni és letenni a'
státustanács tagjait a' ministereket küludvari követeket 's minden tiszteket a' szárazon és vizén. Az egész kormányzás ugyan a' három consulra
együtt bízatott; azonban a' másik két consulnak mindazon kormányzási
dolgokban mik nem egyedül az els consult illetik, csak tanácskozási
szava van. A' kormány terjeszt el törvényt, 's rendelkezik végrehajtásáról.
kezelje a' bevételnek és kiadásnak, az állam kül- és belbiztosságának. O osztja fel a' hadi ert 's teszi ftiszteit. Vezeti az egész
országos politikát , csak némelyly szerzdéseket, hadizenctet és békekötést, keresk. és szövetségi szerzdést, kell a' tribunatusnak és törvényhozó testnek el terjesztenie.
A' nemzetet ez alkotmány szerint három
különféle testület képviseli
a) a' senatus. b) tribunatus. c) törvényhozó
testület. A' senatus 80 tagból áll, le nem tehetk, élet hoszszára neveztetnek. A' tribunatus, 100 tagból áll, 's a' törvényhozó-testnek 300 tagja
van. A' senatus képzésére elször 60 tagot neveznek ki a' consulok, az
els consul kizárásával. Különben maga egésziti ki magját a' senatus, ugry
hogy három választhatók közül választ
kik közül az elst a' törvényhozó test
másodikat a' tribunatus, a' harmadikat az els consul
terjeszti el. A' senatus választja a'
departementi névjegyzékekbl a'
tribunokat, törvényhozókat. Tudniillik, egy községkerület polgárai magok
közt községi megbízottakat választanak kiknek száma az öszszes szavazatképesek tizedrészét teszi. Ezekbl választatnak azon kerület közhivatalnokai. A' megválasztott községkerületi bízottak ismét megtizedelik
magokat s az ekkép választottakból alakul a' departementi megbízottak
névsora, kikbl a' departement közhivatalnokait választják. (Ez aztán
késbb , a' préíét-k bevételével igen korlátoltatott.) A' departementi
megbízottak ismét egy harmadik jegyzéket készítenek magokból, 's e'
kljelöltekbl választja a' senatus a' törvényhozókat és tribunokat. De a'
törvényhozási testületben minden departemcntból kell szükségkép egy pol's
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gárnak

A' megürült helyek betöltése végett az említett eljárásra
valaki k(>zségl megbízott
a' polgárok. Hogy
lehessen, a' község tagjának, 's departement tagjának kell lennie. Törvényhozó lehet minden departementi megbízott. Valamint tribun is. A' senatornak
lenni.

minden évben felhivatnak
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tribunnak 25, a' törvényhozó test tagjának legalább 30 évesnek kell
A' senatus fizetésére különös fekv nemzeti javak jövedelmei határoztattak. A' senator évi fizetése 25,000 fr.; t. i. 20-(Ia az els consul
fizetésének. A' tribun fizetése 15,000, a' törvényhozóé 10,000 frank.
A'
senatus örökös. A' tribunatus ötödrészben évenkint megújul, ugy a'
törvényhozó test is. A' törvényhozó test ülései évenkint nov. 20-án kezddnek 's 4 hónapig tartanak. A' többi 8 hó alatt a' kormány rendkivülileg is egybehívhatja. A' senatus ülései nem nyilvánosak a' tribunatus és
törvényhozáséi nyilvánosak. Azonban egyik helyen sem lehet 200-nál
több hallgató egyszerre. A' törvényhozási kezdemény joga a' consulatust
illeti; ez terjeszti a' statustanács által tervezett törvényjavaslatot a' tribunatus elé
melyly azt tanácskozás és elíbgadás után a' törvényhozó testület elé viszi, Iiol a' törvény alkottatik. A' törvényhozó testület, legkisebb vitatás nélkül, határoz a' törvényjavaslat fölött, melylyet eltte a'
kormány és tribunatus szónokai tájékoznak. A' törvényhozó test határozatát 10 nap múlva kihirdeti az els consul. Törvény határoz az évi álladalmi kiadások és bevételek fölött. A' consuli kormány kezeli azokat a'
nélkül, hogy a' nemzet képviseli ellenrzésérl valami határozottan mondatnék.
A' fentartó senatus rendeltetése , a' választásokon kivül az
alkotmányos eljárásra felügyelni. O az alkotmány re. A' tribunatus bepanaszolja a' senatusnak, azonban csupán az alkotmányelleni dolgok miatt,
a' választhatók jegyzékét, a' kormány és törvényhozó testület eljárásait.
Elterjeszti kivánatait a' hozott és hozandó törvények 's a' közigazgatás
minden ágaiban létez viszszaélések és szükséges javítások iránt. Minden
statushatalom, de fleg a' tribunatus vjjn hivatva, elfogadni egyes kérleveleket. A' consulatus a' státustanácsba és ministerekké csak olyly
polgárokat nevezhet kiknek nevei a' nemzeti névjegyzékben állanak. A'
statustanács, a' három consul vezérlete alatt, fleg törvényjavaslatok és
igazgatási szabályok tervezésével foglalkozik. A' senatus, törvényhozó
testület tribunatus consulatus és státustanács tagjai nem állanak felelsség alatt. A' ministerek felelsek a' tribunatus lép föl ellenök szükségesetén vádlólag a' vádak fölött a' törvényhozó testület tanácskozik 's
ennek határozata mellett adatnak át az igazságügynek a' vádlottak. Hadizenet békekötés, szövetség, és keresk. -szerzdés ugy terveztetik, tárgyaltatik, decretáltatik és hirdettetik ki, mint a' törvények.
E' negyedik alkotmány sem volt hoszszu élet. Az els consul nagy terveinek, ambitiójának útjában volt. Buknia kellé. 1802. aug. 4-én az úgynevezett léteges (organicus) senatus-consulták lényegesen megváltoztaták.
Egyik határozat szerint 1) a' franczia nép kinevezi és a' senatus kikiáltja
Bonaparte Napóleont örökös (élethoszszig) consulnak. 2) A' béke szobra,
egyik kezében a' gyzelem borostyánával, másikban a' senatus határozatával, hirdette az utóvilágnak a' nemzet elismerését. 3) A' senatus a' franczia
népnek bizalom-, szeretet- és csodálkozása kifejezését tudatja az els
consullal. A' másik határozat szerint a' más két consul is élethoszszáis:
raeghagyatik de az els consul utódját is kinevezheti. Az alkotmányban
következ változtatások tétetnek. Az 1799-ki alkotmány három képviseltestülete meghagyatik. De mostanról a' consulok tagjai és elnökei a*
senatusnak. Senátort nevezhet az els consul a' választó-testületek által
40,
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lennie.
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elterjesztetteken kívül is bárkit. De a' senatorok száma 100-nál több
nem lehet. A' tribunatus 50 tagra le.szállittatik, hogy a tanácskozaH
rovlilittessék 's e' testületet az els (lonsiil az ellenzék lbbjcill megtiszAluulen békebirói kerületnek megvan kerületi gyiih'se, mintleu
títhassa.
alpréíéti kerületnek választó kerületi testülete, minden departement-nak
departementi választó testülete. A' cantongyülös a' kerületi választótestületbe 50 lakos után egy tagot választ a' departementi vál. testület 1000
polgár után választ egy tagot a' (JOO legtöbbet adózó departementi bejegyzettek közöl. A' választó-testületek tagjai élet hoszszára választatnak. Az
els consul minden kerületi választó-testületbe 10, minden dej)artementi
testületbe 20 tagot nevezhet pótlólag. A' kerületi vál. testületek a' trlbunatusi állásra két tagot ajánlanak ; ugyanynyit a' departementi vál. testületek a' senatusi és törvényhozói állásra. Az ajáidoítak egyikének pedig
mlndiíí a' választó-testület körén kívülinek kell lennie. Az 50 tribun fele
minden három évben kilép. A' senatus a' tribunatust és törvényhozó
testületet feloszlathatja. A' kormány hívja egybe, napolja és halasztja el
a' törvényhozó testet. A' tanácskozás alakja maradt. A' léteges és egyéb
senátus-határozatük a' kormány elterjesztésére hozatnak a' senátus által.
A béke- és szövetségkötések többé nem a' tribunatus és törvényhozó
testület dolgai, az els consultól függenek, miután ez a' cousulokból 2
ministerbl, 2 senatorból, 2 (az els consul által kinevezett) státustanácsosból, 's a' becsületrend két fhivatalnokából álló titkos tanácsot megkérdezé. A' senátust a' kihirdetésrl értesiti. így a' két törvényhozó
megibsztatott
mig végre üres
taiiács egymásután több eljogaitól
formasággá lett. A' senatus eredeti rendeltetése addig változott mig
többé a' kormány elterjesztése nélkül senátusvégzést nem hozhatott, 's

—

;

,

,

az els consultól függ semmiséggé aljasult. Hasonló arányban növekedett
másfell az els consul hatalma mig végre minden státushatalmat, a'
törvényhozást és végrehajtást st a bíráskodást is kezében öszpontosltá.
Francziaország republlcánus formákból így alakult át már 1803 eltt
határtalan katonai despotismussá. Azonban a' hat dómhoz czim is kellé.
1804-ben május 18-án fölvette Napóleon egy senatusconsultum által az
„isten kegyelmébl és a' köztársaság választása által francziák' császára"
czimét. A' senatusconsultum, melylynek els fejezete igy hangzik ,,A'
köztársaság kormánya egy császárra blzatik" változásokat tn ismét az
elbbi alkotmányon. Egy másik senatusconsultum Is említend Itt 1807.
aug. 19-rl. A' három képviseleti testület a) a' senatus, b) törvényhozó
test és c) tribunatus még megtartatott; az utóbbit azonban 1807-ben az
említett senatus-végzet eltörlé. A' senatus áll a) a' franczia herczegekbl,
ha a' 18 évet elérték, b) a' fliivatalok tulajdonosaiból, (ország nagyal) c)
,

:

80 tagból, kiket a' császár a' minden departementok listájából nevez ki,
d) polgárokból, kiket a' császár jónak talál senatoroknak kinevezni. A'
senatorok száma 120-nál több nem lehet. A' becsületrend tagjai Ipso jure
tagjni a' választó-testületeknek. Az 1807-ki senatus-végzet után senki
som választathntik a' törvényhozásba, ha 40 évet túl nem élt. A' préfétck
hol tisztök tarlja,
és katonai parancsnokok azon departementokból
seníitoroknük nem jelöltethetnek ki. A' császár által kinevezett senatorok
donatlójáról Is gondoskodott az 1804. jun. 4-ki sen?^ tus- végzet. 4 millió
,
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utalványoztatott a' státuserdsé^ek jövedelmeire. A'senatustelnökea' császár, vagy egy senátusi bizottmány kivánatárahivja egybe. A' tribunátus az
lÖ04-ki sen. -végzet szerint minden öt évien felére nézve megujittatik. A'
senátus, törvényhozó test és tribunátus elnökeit 's a' két utóbbi testület
quaestorait a' consul nevezi ki (a' két elst tetszése szerint, a' többieket
az elébe adott kijelölési névsorból). A' törvényhozó testület ülése áll
rendes tagjaiból 's a' státustanács és (az 1807-ki senatus-végzet eltt) a'
tribunátus három osztálya (törvényhozó belügy pénzügy) szónokaiból.
Nyilvános. Azonban zárt bízottmánynyá alakulhat a' törvényhozó test,
hol csak saját tagjai vannak jelen az elnök kívánatára, a' testület belügyeit illet dolgokra nézve 's 50 tag kérelmére de az arra fölhatalmazott
státustanácsi szónokok kivánatára nyilvánossá alakul. A' törvényhozó
test decretál, a' császár elterjesztésére, törvényjavaslatokat, melylyek,
miután a' tribunátus elé terjesztettek 's általa az illet osztályban tárgyaltattak, még az nap a' senatus elébe vitetnek. A' tribunátus eltörlése után
e' megvitató tárgyalás a' törvényhozó test három osztályában történik. A'
senatus indokolt tárgyalását az elnök a' császár elé viszi ki azután , az
országtauács meghallgatása után, a' törvényt kihirdeti. Ha a' kihirdetés
,
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,

,

nem

esik meg 10 nap alatt, nem hirdettetik ki a' törvény, mieltt a' törvényhozó-testület ujabban nem tárgyalta. A' civilliste az 1791 máj 26-iki
decretum 1. és 2-dik §-a szerint állapittatik meg. A' császári ház tartása
25 millió livre. A' senatusnak két bizottmánya van az egyéni szabadság
és szabadsajtó megrzésére. Üres formaságok, mikkel a' császár nem igen
gondolt. Különös gyarlósága az embereknek, holt betkkel, élettelen formákEgy senatusban akarni fentartani azt, mit lényegben föláldoznak.
végzet rendezi a' föherczegek növelését. A' törvényhozásnak joga van,
a' tribunátus kivánatára vagy a' törvényhozó-testület 50 tagjának elterjesztésére az országtanácsosokat és ministereket bevádolni, ha az ország

—

törvényeivel ellenkezt rendelnek. A' császári ftörvényszék itél.
1814. april 2-án, miután a' szövetséges seregek Parist megszállották,
úgymond
,, mivel
a' senátus Napóleon császárt letettnek nyilvánitá
az alkotmányt sokszoi'osan sérté, 's Európa haragját vonta Francziaországra." A' Bourbonok viszszahelyeztettek, 's a' senátus sietve dolgozott uj alkotmányon, 1789. óta már a' hatodikon, melyly XVIII. Lajosnak, elfogadás végett, elébe lett vala terjesztend. O azonban nem sok
kedvet mutatott hozzá, hanem nyilvánitá, mikép státustanácsát megbízta,
's
maga fog adni alkotmányt. 1814 jun. 4-dikén hirdettetett az ki. A'
bevezetésben mondatik többek közt hogy a' király ugyan teljes birtokában van minden e' királyságot illet jogoknak, mindazáltal istentl és
atyáitól nyert hatalmának önmaga határt akar szabni. Az alkotmány ekkép
engedményezett ln. Viszszatértek az 1789-ki udvari tanokra. A' nemzet
megunta a' katonai despotismust még olyly dicsséggel párosulva is,
miként Napóleon alatt volt, 's a' megnyitott képvisel-kamara megköszönte a' kegyelmet, melyly az országot az uj chartával ajándékozá meg.
E' charta, tekintve, hogy az európai reactio müve, türhetleg szabadelv.
Törvényelötti egyenlséget egyéni , vallási és sajtószabadságot biztosit,
az utóbbit mindazáltal szigorú korlátok közt. Lényeges tartalma következ. A' képvisel gyülekezet áll két kamrából. 1) Fairek háza és 2)
:

—

,

,

,
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követeké. A' pairck ^záiiia határozatlan. A" királyt illeti a' jog, paireket
nevezni 's pedig életlioszszára vagy a' méltóság üröködésével tetszés
szavazatjog 30 éves korban. A'
pzerint. A' paireket iUésijog illeti 25
követek háza áll a' választó testületek által választott képviselkbl.
Számuk 258. A' (le[»artenientok három osztálylia soroztatnak, melylybl
kett 51 és három 52 követet választ. A' követek száma nílnden departementben a' népességszám szerint ki\löid)öz. A' választás egyszeren
történik 's közvetlen. A' választó-testületek csupán rendfentartás végett
osztatnak osztályokra. (A' seine-departementben 18,000 választó 30
osztályba oszlott fol). A' követnek 40 évesnek kell lenni 's 1000 l'rank
egyenes adót fizetnie. A'álasztói képesség 300 tV. egyenes adó és 30 éves
kor. A' választó testületek elnökeit a' király nevezi. A' követek felének
olylyanokból kell választatni, kik departementukban laknak. A' ministerek mindkét ház tagjai lehetnek. A' király évenként öszszehivja mindkét
kamrát. A' követek házátfel Is oszlathatja azonban kénytelen három hónap
alatt uj kamrát egybehivni. A' követek háza évcnkint ötöd részben megnjittatik. A' pairkamrában Francziaország eanezellára, 's t;ivollétében a' király
által kinevezett elnök ül ell. A' vitatkozás titkos. Az uralkodó berezegek
csak a' király különös parancsára foglalhatnak ülést a' palrházban. A' követkamra elnökét a' ház által fölterjesztett 5 kijelölt közöl a' király nevezi
ki. Ülései nyilvánosak. De öt tag kívánatára titkos bizottmánynyá alakul a'
ház. A' király által elterjesztett javaslatok megvitatására pedig bureaukra
oszlik föl. A' törvényhozó hatalmat együtt gyakorolja a' király és a' két
kamra. A' király tetszése szerint kezdeményezi a' törvényeket a' pairek
vagy a' követek házában. A' kamrák Is kérhetik, egyetértleg mindazhogy valamelyly tárgyban javaslatot terjeszszen el 's
által
a' királyt
eladják, mit gondolnak azon törvény tartalmára nézve. Minden törvényre
mindkét ház többségének megegyezése szükséges. A' király szentesíti 's
hirdeti ki a' törvényeket. A' költségvetést illet törvényjavaslat elször a'
követi házban vltattatlk 's csak azután vitetik át a' pairekhez ha itt
elfogadtatott. A' két ház megajánlása 's a' király szentesítése nélkül semmi
adó nem vettethetik ki. A' földadót csak egy évre, a' nem egyenes adókat
többre is megajánlhatni. A' civilliste a' trónralépés után a' király egész
uralkodási idejére megszabatik törvény által. A' hivatalnokok felelsek.
A' követház határoz a' ministerek vád alá vételérl. A' pairház ítél a' vád
fölött
ugyszinte felségsértési esetekben. Mindkét háznak van kérelmi
joga; 's a' követi ház magánosak kérleveleit is elfogadhatja. Büntet
ügyben a' palrt csak kararája engedelmével lehet letartóztatni és elitélni.
A' követi kamra tagját, ülés alatt (session, nem séance) 's az ezt elz és
követ hat hét alatt el nem lehet fogni. Büntet ügyben erre a' ház
elz engedélye kívántatik, kivéve a' tettenkapás esetét.
Nem kell bven magyaráznunk, menynyire megszorítja ez alkotmány a'
nép befolyását a' törvényalkotásra, mi tág mezt nyit az önkénynek. 'S még
e' tág korlátok közt is szken érzék magokat XVIII. Lajos és X. Károly
ministerei. Ismeretesek az úgynevezett restauratlo viszszahatási kísérletei
's alkotmányelleni merényel. A' júliusi forradalom mindazáltal némelyly
pontokban tett változtatással, mcgtartá azon alkotmányt. A' 30-ki charta
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a'

14-dikinck szabadelv iibb kiadása,

nem

lényegesen más, szinte
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és respubüca közt. Lajos Fülöp azonban
isteni jogra, mint XVIII. Lajos. Polgár
az
már nem hivatkozott anynyira
királynak nevezé magát, 's igérte, hogy uralkodása alatt az alkotmány-

egyezmény az absolutismus

csak

valóság lesz. Mint tartotta meg szavát, tudva van. De ez nem
tartozik ide. A' köztársaság gyzött, 's az ujabb kor Lafayettei többé
nem alkuvának. A' nemzetgylés 1848 sept. 4-én uj alkotmány fölött
kezdett tanácskozni. A' viták nov. 4-én befejeztettek. Itt közöljük a'
franczia köztársaság legújabb chartáját egész terjedelmében.
„Isten eltt 's a' franczia nép nevében tudtul adja a' nemzetgylés. I.
Fra-icziaország magát köztársaságnak nyilatkoztatja. Midn a' köztársaságot maradandó kormányforma gyanánt fölvevé czélul tüze az elhaladás és népfejlödés ösvényén elretörni; egyenlbb 'saz igazságot jobban
megközelít osztályt hozni be a' társalom jogaiban és terheiben; a' közlevél

,

kiadások és terhek lassankénti kevesbitése által mindenki jóllétét biztosi's minden polgárt
uj erszakos rázkódás nélkül, a' statusintézetek
és törvények folytonos, állandó hatása által az erény, felvilágosodás és
jóllét magasabb fokára emelni. II. A' franczia köztársaság democrata, egy
melylyek idés oszthatlan. III. Elismeri a' jogokat és kötelességeket
sebbek és nagyobb tekintetüek mint a' tevleges törvények. IV. Alapelvei
a' szabadság
egyenlség és testvériség. Alapjai a' család a'
munka, tulajdon és közrend. V. Tiszteli az idegen nemzetiségeket, miként
a' magáét tiszteltetni kivánja; nem kezd hóditó háborút 's erejét nem használja más népszabadsága ellen. (Róma) VI. Kölcsönös kötelességek kötelezik a' polgárokat a' köztársaság 's a' köztársaságot a' polgárok irányában.
VII. A' polgároknak szeretniök kell a' hazát, szolgálniok a' köztársaságot,
azt életökkel ótalmazni, az állomány terheiben, vagyonaránylag részt
venni; munka által kell biztositaniok megélhetésöket, 's elre gondoskoduiok, hogy jövre is kijöhessenek, munkálniok kell a' közjóra, egymást
testvérileg segitvén,'s a' közrendre, szemeltt tartván az erkölcs szabályait
's az Írott törvényeket
melylyek a' társadalmat, családot 's az egyeseket
illetik. VIII. A' köztársaságnak ótalmaznia kell a' polgárt, személyében,
családjában, hitében, tulajdonában, munkájában 's megadnia kinekkinek
a' minden embernek szükséges oktatást; biztositnia kell testvéri segélyetani

,

,

,

:

:

,

,

,

,

szkölköd polgárok-tartását segélyforrásai határai közt, munkát adván nekik, vagy ott hol a' család nem teheti, segélyt nyújt azoknak kik munkatehetetlenek. Azon nézetben hogy mindezen kötelességek teljesíttetnek 's mindezen jogok biztosittatnak, hiven azon nagy gyülekezetek hagyományaihoz, melylyek a' franczia forradalomnak szent ihletet
adácak, a' nemzetgylés következleg állapítja meg a' köztársaság alkotzés általa'

,

,

mányát:"
,,

Alkotmány.

I fejezet.

A' fölségröl.

1. §.

A' fölség minden franczia pol's elévülhetlen. Gyakorlását

gárok egyetemén alapszik. Elidegenithetlen
sem egyes sem néposztály nem igényelheti.

—

II. fejezet.

Az alkotmány

jogok. Senkit sem lehet elfogni vagy letartóztatni máskép mint a' törvény rendeletei szerint. 3. í. Minden egyén
laka, ki franczia földön lakik sérthetetlen ; csak a' törvényben kijelölt
esetekben és formák szerint lehet behatolni. 4. §. Senkit sem vonhatni
el természetes bírája ell. Bizottmányok vagy rendkívüli törvényszékek
által a' polgártiíik

hiz-tositott

,

,
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szin és nevezet alatt

halálbüntetés

nem

iillittuthatnak. 5.

§.

Pt)litikai

ügyekben

a'

Kabszolgaság a' f'ranozia toldön sehol sem
türctik. 7. § Mindenki szabadon követheti hitvallását 's istentisztelete
gyakorlására nézve egyenl utalómban részesül. A' törvény által jelenleg
elismert 's jövben elismerend hitvallások szolgáit jog illeti az állam tartására. 8. §. A' polgárok társulati joggal birnak, békésen és fegyver nélkül gyülekezhetnek, kérelmezhetnek 's gondolatalkat a' sajtó utján vagy
máskép közölhetik. K' jogok gyakorlata end)ertársaink jogai, szabadsága 's a' közbátorság határáig terjed. A' sajtó soha sem vettethetik elvizsgálat (censura; alá. 9. §. Az oktatás szabad. A' közoktatási szabadság a' képesség és erkölesiség törvények által meghatározott föltételei
szerint 's az állomány felügyelete alatt gyakoroltatik. Ezen felügyelet
kiterjesztetik minden növel és oktató intézetekre, különbség nélkül.
Minden polgár eltt egyenlen nyitva az ut minden közhi10. ^.
vatalokra , tekintet nélkül az elléptetésben egyéb okra , az érdemen 's a'
törvényekben megszabott kellékeken kívül. Minden nemesi jog, 's a'
születés, rang és rend szerinti megkülönböztetés eltöröltetik. 11. §. Minden tulajdon sérthetetlen. Azonban törvény által meghatározott köz
haszonra, igazságos, elleges kárpótlás mellett, követelheti az állam
valamelyly birtok íoláldozását. 12. §. A' jószágkobzás soha be nem hozatik többé. 13. §. Az alkotmány munka- és foglalkozási szabadságot biztosit a' polgároknak. A' társalom elmozdítja a' munka fejldését ingyen
elemi oktatás határozott üzletre növelés 's a' mester és munkás közötti
viszonyok jogos kiegyenlítése által, ugy szinte takarék-, hitel- és fóldmível intézetek önként alakult társulatok 's az állam részérl a' departeuientokban és községekben olyly munkák elrendelése által, melylyek a'
hever kezek foglalkoztatására alkalmasok 's az elhagyott gyermekeknek,
betegeknek és véneknek, kik a' szükséges tartás hiányában szkölködnek
's családalk által nem
segélyeztethetnek gyámolítást biztosít. 14. §. A'
státusadósság biztosíttatik. Az állomány mindennem kötelezettsége,
hitelezi ellenében
sérthetetlen. 15. §. Adó csak egyetemes haszonra
eltíJröltetik. 0. §.

,

,

,

;

,

,

vettetik

ki.

Mindenki vagyona

és tehetsége

szerint járul

Csak törvény által lehet adót kivetni és beszedni. 17.
csak egy évre ajánltatik meg. A' közvetett adókat

§.

ahhoz. 16.

§.

Az egyenes adó

csak több évre
státushatalmakról. 18. §. Minden státushatalom a' néptl ered. Örökségképen át nem ruháztathatik. 19. §. A'
hatalmak elkülönzése egy szabad alkotmány els föltétele. IV. Fejezet. A' törvényhozó hatalomról. A' franczia nép egyetlen gyülekezetre
ruházza a' törvényszerz hatalmat. 21. §. A' népképviselk öszszos
száma 750 lesz, ideértve Algír és a' franczia gyarmatok képviselit.

ajánlhatni meg.

III. Fejezet.

A'

szám 900-ra emeltetik az alkotmány revisiójára egybehí§. Ezen
vandó gylésben. 23. §. A' választás alapja a' népesség száma. 24. §. A'
22.

szavazatjog egyenes és általános. A' szavazás titkos. 25. §. Választó, census
minden 21 éves 's polgári és politikai jogot élvez franczia.
2ij. §. Választható
lakhelyre tekintet nélkül minden 25 éves választó.
27. §. A' választótörvény határozza meg az okokat, miknél fogva valamelyly franczia polgár a' v^álasztói és választhatási jogtól megfosztathatík.
Ugyanaz jelölendi ki azon polgárokat, kik valamelyly departementban

kelléke nélkül,

,

,
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vagy kerületben nem választathatnak meg, mivel ott hivataloskodtak vagy
most viselnek. 28. §. Bármelly fizetéses hivatalvisclés öszszeférkezhetlen a' népképviselettel. A' nemzetgylés egy tagja sem neveztethivatalt

hetik ki, képviseleti tiszte alatt, olyly fizeté.^es hivatalnoknak, kit a'
végrehajtó hatalom tetszése szerint választ. A' kivételt e' két rendelet
iilól a' léteges választó törvény szabja meg. 29. §. A' többi §§. határozatait nem alkalmazhatni az alkotmány revisiója végett választott nemzetgylésekre. 30. §. A' népképviselk választása departementok szerint, 's
szavazólisták által történik. A' választók a' canton fhelyén szavaznak;
mindazáltal egy cantont is, a' helyi körülményekhez képest, több kerületre

módon

és olyly feltétek alatt, mint a' választó törvény
A' nemzetgylés három évre választatik 's egészben
megujittatik. Az uj választások idejét törvény határozza meg legalább 45
nappal a' régi választási id vége eltt. Ha ez id alatt nem jelenne meg
ilyly törvény
a' választók
a' nemzetgylés tisztének lefolyása eltt a'
30-ik napon jogosan egybegylhetnek. Az uj nemzetgylés az elbbeni
gylés tisztének lejárása után másnapra jogosan egybehivatik. 32. §. A'
nemzetgylés állandó. Mindazáltal magát bizonyos önmaga által meghatározandó ideig elnapolhatja. Az elnapolás ideje alatt egy választmánynak,
melyly a' bureau tagjaiból 's a' nemzetgylés általános többsége által
titkos szavazat utján választott 25 képviselbl áll, joga van, a' nemzetgylést sürgets esetekben egybehívni. A' köztársaság elnökének szinte
joga van a' nemzetgylést egybehívni. A' nemzetgylés határozza meg
üléseinek helyét
határozza meg a' katonai hader menynyiségét, melyly
biztossága végett készen áll, 's rendelkezik fölötte. 33. §. A' népképviselk mindig újra választathatók. 34. §. A' nemzetgylés tagjai nem a'
departementok képviseli, melylyek ket választják, hanem egész Francziaországéi. 35. §. Kötelez utasitást el nem fogadhatnak. 36. §. A'
népképviselk sérthetlenek. Soha sem szabad ket a' nemzetgylésben
mondott véleményeikért üldözbe, vád vagy épen törvényszéki itélet alá

oszthatni

föl,

olyly

meghatározza. 31.

§.

,

,

,

,

;

vetni.

37.

§.

Bntett miatt csak tettenkapás esetében

lehet

ket

elfogni

nemzetgylés engedelmével lehet eljárni ellenök. Ha tetten
éretve elfogatnak, a' nemzetgylést azorgial tudósítani kell az iránt,
melyly aztán helybenhagyja vagy betiltja a' további eljárás folytatását.
38. §. Minden képvisel kap díjat
mirl nem mondhat le. 39. §. A'
gylés ülései nyilvánosak. Azonban a' gylés titkos bizottmánynyá
alakíthatja magát, ha a' képviselknek a' foglalkozási szabályban meghatározott száma kivánja. Minden népképviselnek van parlamenti kez's

csak

a'

,

deményez

a' házszabályban elirt szabályok szerint gyaA' törvény elfogadására a' nemzetgylés tagjai felénél
egygyel több számának jelenléte szükséges. 41. §. Szorgos eseteken kivül,
egy törvényjavaslat sem fogadtathatik el végkép mieltt legalább ötnapi
idközzel háromszor nem tárgyaltatott. 42. §. A'srgetssé nyilatkoztatás
iránti indítványnak az okok taglalását el kell bocsátani. Ha a' nemzet-

korol.

40.

joga, melylyet
§.

,

a' sürgetség iránti indítványra hajlik, elrendeli annak
az osztályhozi utasítását 's azon pillanatban határoz, mihelyt a' sürgsség
iránti jelentés elterjesztetik. E'jelentésre mondja ki a' gylés a' sürgsséget, 's meghatározza a' tanácskozás alá vétel idejét. Ha ugy dönti el, hogy

gylés véleménye
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sürgets

osct fen ncin lorog, az

követi. \. Fejezet.

^1'

ImUtM'my az elterjesztések szokott útját
§. A'franczia né[» egy pol-

rn/rc/iajtó halálomról. 43.

gárra ruluízza a' végrehajtó hatahnat, kinek cziiiie: ,,köztársa.súg elnöke.''
§. Az elnöknek született francziának, legalábl) 30 évesnek kell lenni, ki
f'ranczia minségét soha sem vesztette el. 4. §. A' köztársaság elnöke
négy évre választatik 's csak négyévi idköz után választathatik ismét
el. Szintúgy nem \ álasztható ez idköz lefolyása eltt az alelnök 's az
elnök hármelly rokona hatod íziglen. 46. §. A' választás jogszer ideje
május hó második vas:írnapja. Ila halál lemondás esetén vagy egyéb ok
miatt az elnökválasztás máskorra esnék
a' hivatal ideje a' választást
követ negyedik év májusa második vasárnaj)jáig tart. Az elnök titkos
szavazat útján, a' 8za\azók :iItalános többsége szerint, a' f'ranczia de])artementok és Algir öszszes választóinak közvetlen szavazatjoga által
választatik. 47. §. A' választási jegyzkönyvek közvetlen a' nemzetgylésnek beküldetnek, melyly haladék nélkül határoz a' választás érvénre
fölött 's kikiidtja a' köztársaság elnökét lla a' bejött szavazatok felénél
többje egy kijelöltnek sincs, 's legalább két millió szavazat van mellette,
vagy a' 44. §-ban kívánt föltételek nem teljesíttettek, a' nemzetgylés
választja a' köztársaság elnökét, általános többséggel, titkos szavazás
utján a' legtöbb szavazatot nyert öt kijelölt közöl. 48. §. Mieltt az elnök
hivatalába lép, a' nemzetgylésben következ esküt teszen
a'
,, Isten és
f'ranczia néj) eltt, melylyet a' nemzetgylés képvisel, esküszöm, hogy a'
democrata, egy és oszthatlan köztársasághoz íiü maradok 's mindazon
kötelességeket teljesítem, miket az alkotmány rám ruház." 49. §. Joga
van az elnöknek, ministerei által törvényjavaslatokat terjesztetni a' nemzetgylés elé. rködik a' törvények végreliajtása fölött 's azt biztosítja.
50. §. Rendelkezik a' fegyveres ervel, a' nélkül, hogy valaha személyesen
vezetné. (Bonajiarte Napóleon, Cromwell). 51. §. Sem a'franczia határok44.

,

,

,

:

,

ból semmit

nem

sem a' nemzetgylést föl nem oszlathatja,
sem az alkotmány vagy törvények hatását semmiképen meg nem szüntetheti. 52. §. A' nemzetgylésnek évenként írásban
el

nem

el

idegenítliet,

halaszthatja,

a' köztársaság ügyeinek általános állapotáról. 53. §. A' státusszerzödések iránt egyezkedik és azokat végrehajtja. Egy státusszerzdés sem érvényes, míg a' nemzetgylés által el nem íbgadtatik. 54 §.
rködik a' státus védelme fölött azonban a' nemzetgylés beegyezése
nélkül háborút nem kezdhet. 55. §. Kegyelmezési joga van de e' jogot
nem gyakorolhatja a' nélkül hogy a' státustanács véleményét elbb meg
ne kérdje. Altalános amnestiát csak törvény adhat. A' köztársaság
elnöke a' ministerek mint minden más az állományi ftörvényszékek
által elitélt személyek csak a' nemzetgyléstl nyerhetnek kegyelmet.
56. §. A' köztársaság elnöke hirdeti ki a' törvényeket a' t'ranczia nép
nevében. 57. §. Sürgets törvények három napi határid alatt, egyéb
törvények egy hónap alatt hirdettetnek ki azon na})tól fogva, melylyen a'
nemzetgylés által elfogadtattak. 58. §. A' kihirdetésre szabott határid
alatt indokolt izenetben az elnök uj tártjyaliist kiv:ínhat. A' nemzetgvlés
fontolóra veszi 's most hozott határozata már eldönt és eléje adatik a'
köztársaság elnökének. Ez esetben a' kihirdetésnek a' sürgs törvényekre
hozott határnapok alatt kell megtörténni. 5i>. §. lla :t' köztársaság elnöke

jelentést tesz

,

,

,

,

,

,
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az elbbi §-bau megállapított idszak alatt
nemzetgylés elnöke fog róla gondoskodni.

kihirdetést ohiiulasztja, a*
Idegen hatalmak követei

a'

60.

§.

a' köztársaság elnökénél jelentsék magokat. 61. §. Éliül a' nemzeti ünnepeken. 62. §. A' köztársaság költségén lakik 's hatszázezer frank évi fizetést húz. 63. §. Ott szállásol, hol a' nemzetgylés van, 's a' köztársaság
földét el nem hagyhatja
különös törvény engedelme nélkül. 64. §. A'
köztársaság elnöke nevezi ki 's bocsátja el a' ministereket. O nevezi ki 's
hivja viszsza ministeri tanácsban, a' dii)lomata ügyvivket a' száraz és
,

,

er

fparancsnokait, a' préfet-ket, a' Seine-dcpartement
nemzetrsége fparancsnokát, Algir és a' gyarmatok helytartóit, az állományi közügyészeket és más fbbrangú hivatalnokokat. O nevezi ki 's
bocsátja el az illet mijiister elterjesztésére a' törvény által meghatátengeri hadi

,

,

rozott föltétek alatt az alsóbb állományi hivatalnokokat. 65. §. Felfüggesztheti a' végrehajtó hatalomnak a' polgárok által választott tisztviselit
is, azonban három hónapnál nem hoszszasabb idre. Letennie csak a' stá,

tustanács hozzájárulásával lehet. Törvény határozza meg az eseteket,
midn a' letett hivatalnokok ugyanazon hivatalokra nem választathatnak
meg ismét. A' meg nem választhatást csak itélet mondhatja ki. QQ. §. A'
végrehajtó hatalom állapíga meg a' ministerek számát és körét. 67. §. A'
köztársaság elnökének intézkedései csak akkor érvényesek, ha egy minister által alá vannak irva kivéve azt miáltal a' ministereket kinevezi és
,

,

A' köztársaság elnöke, a' ministerek, a' közhatalom ügyilleti, a'
nökei és fentartói, egyenként mindenik felels, menynyiben
kormány és igazgatás minden tetteirl. Felségsértési tény minden olyly
rendszabály, mi által a' köztársaság elnöke a' nemzetgylést feloszlatja,
elhalasztja vagy rendeltetése teljesítésében akadályozza. Csupán ezen tény
által is elveszti az elnök hivatalát; a' polgárok megtagadhatják neki az
engedelmességet; a' végrehajtó hatalom jogszerint a' nemzetgylésre
viszszaszáll az állományi ftörvényszék birái, kötelességsértés büntetése
alatt, azonnal egybeülnek
egybehívják az általok kijelöhnd helyen az
eskütteket, az elnök és bntársai elitélésére; kinevezik a' törvényes személyeket is
kik az állományvédi hivatalban eljárjanak. A' i'elelsség
egyéb eseteit, 's az eljárás formáit és föltételt törvény határozandja meg.
meghallgattatnak,
69. §. A' ministerek bemehetnek a' nemzetgylésbe
valahányszor kívánják, 's teljhatalmú megbízottak által is támogattathatnak, kiket a' végett a' köztársaság elnöke nevez ki. 70. §. Van a' köztársaságnak alelnöke is kit a' nemzetgylés, az elnök által választatása
után els hónapban elterjesztett három kijelölt közöl választ. Az alelnök
hasonló esküt tesz, mint az elnök. Az alelnök nem választathatik az elnök
rokonaiból hatod íziglen. Ha az elnök akadályozva van, az alelnök helyettesíti.
Ha az elnökség az elnökök halála vagy lemondása által vagy
máskép megürül egy havi határid alatt uj elnök választása rendeltetik.
VI. Fejezet. A' státustanácsról. 71. §. Státustanács állíttatik melylynek jogszerinti elnöke a' köztársaság alelnöke. 72. §. Ezen tanács tagjait
a' nemzetgylés nevezi ki hat évre. Minden törvényhozás két els havában, titkos szavazat utján, általános többséggel megujittatnak. Mindenkor ismét választhatók. 73. §. A' státustanács azon tagjai, kik a' nemzetgylés tagjai közöl választatnak, a' képviseletben azonnal pótlandók.
elbocsátja. 68.

§.

t

;

;

,

;

,

,

,

140

Charta.

§. A' sttUustanács tajai csak a' i)oinzetf;yük^s íiltal, 's a' kÖztársflflág
elnöke elttTJesztésóre bocbáttatliatnak el. 75. §. A' státustanáos a' kormány törvónyjavaslatai iránt, niellyek törvóny szerint az ö elleges vizsgálata alá vettetnek, 's a' parlamenti kezdemény javaslatai iránt, melylyek
a' nemzetgylés által utasittatnak hozzá, meghallgattatik. Klökésziti a'
közigazgatási szaháiyokat 's azokat, mikre nézve a' nemzetgylés által
különösen ílUÍKitalniaztatik, maga kibocsátja. A' közigazgatás ellenében
í'eliigyeleti és ellenrzi joga van
menynyiben a' törvény megbizza.
Törvény fogja szabályozni egyéb tiszteit. VII. Fejezet. A' beligazgatásról.lQ. §. Az ország felosztása departementokra
arrondissementokra,
cantonokra és községekre mcgtartatik. Jelen határaikat csak törvény
változtathatja meg. 77. §. Van 1) minden departementban saját közigazgatás, préfét
köztanács (közgylés, generál conseil) és prétét-i
tanács; 2) minden arrondissementban egy alpréfét; 3) minden cantonban cantontanács; azonban olyly városokban melylyek több cantonra
osztvák, csak egy cantontanács van. 4) minden községben saját közigazgatás, a' maire, segédszemélyeivel (esküttek) 's községi tanács. 78. §.
Törvény határozandja meg a' közgylés, canton és községi tanácsok
alkotását, körét 's a' mairek és segédszemélyeinek kineveztetési módját.
79. §. A' departementi ftanács és községi tanács közvetlenül választátik minden, a' departementben vagy községekben lakó polgárok által.
Minden canton egy tagot választ a' departementi tanácsba, külön törvény határozandja meg a' választás módját a' szajnai departementban.
Paris városban 's 20,000-nél népesebb városokban. 80. §. A' general-
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conseilek, canton és községi tanácsok, a' statustanács hozzájárulásával
az elnök által feloszlathatnak. Törvény határozandja meg, menynyi id
alatt kell uj választást kezdeni. VIII. Fejezet. A' bírói hatalomról. (Sl. §.
A' franczia nép nevében ingyen szolgáltatik ki az igazság. Az eljá-

rások nyilvánosak, menynyiben ez a' rendet és közerkölcsiséget nem veszélyezi; ez esetben a' törvényszék itélet által mondja azt ki. 82. §.
ügyekben az esküttszék megtartatik. 83. §. Minden politikai és sajtóvétségekben kizárólag az esküttszék jár el. Illetségét becsletsértési esetekben
a' léteges törvények határozandják el. 84. §.C'snpán az esküttszék határoz
a' sajtói kihágásokból és vétségekbl
származó kártéritési esetekben. 85.
§. A'békebirákat és helyetteseiket, az els folyamodvány! és felebbviteli
székek biráit, a' törleszt (cassátio) és számvevszék tagjait a' köztársaságelnöke nevezi ki kijelölési rend 's a' léteges törvényekben meghatározandó
kellékek szerint. SQ. §. A' közgyészség hivatalnokait a' köztársaság
elnöke nevezi ki. 87. §. Az els és második folyamodási's a' felebbviteli szék
birái, a' törleszt és számvevszék tagjai élet hoszszára neveztetnek. Csak
törvény teheti le és függesztheti föl ket 's csak a' törvényben eladott
okokból és formák szerint nyugalmazhatok. 88. §. A' hadi törvényszéki 's a'
szárazi és tengeri hadsereg vizsgálati conseil-jei, a' tengeri és kereskedelmi törvényszékek, szakértk és más különös Ítélszékek megtartják
eddigi szerkezetöket és hatáskörüket, mig a' törvény által nem változtattatnak. 89. §. Az illetségi öszszeütközéseket a' közigazgatás és törvénykezés közt különös Ítélszék egyenlítendi ki, molyly a' törlesztszék és státustanács tagjaiból áll, kiket a' nevezett két testlet minden három évben

Bn-

Charta.

egyenl számban

141

törvényszéknél az igazságügyi minister elnöa' nem illetség vagy a' hatáskör
túllépése miatt tett hivatkozás az öszszeütközési ügyekben itél szék elé
tartozik. 91. §. A' nemzetgylés által a' köztársaság elnöke vagy a' ministerek ellen emelt vádakban, félebbvitel és törlesztszék elé hivatkozliatás
nélkül egy állományi ftörvényszék itél. Szintén az itél minden a' bens
vagy küls bátorság ellen elkövetett vétségek, kísérletek és öszszeesküvések fölött, melylyeket a' nemzetgylés utasit elébe. A' 68. §. esetét
kivéve, csak a' nemzetgylés végzése alapján járhat el, melyly a' várost
is kijelöli, hol a' törvényszék üléseit tartsa. 92. §. Az álladalmi ftörvényszék 5 biróból és harminczhat esküttbl áll. Minden évben noveml)er hó
els 14 napjain kinevezi, titkos szavazat utján általános többséggel az
állományi ftörvényszék biráit saját kebelébl szám szerint Ötöt és két
helyettest. Az öt biró, ülést tartva, elnököt választ. A' hivatalnokokat, kik
a' közügyészet hivatalát ellátják, a' köztársaság elnöke jelöli ki, ha pedig
a' vád az elnök vagy a' ministerek ellen van intézve
a' nemzetgylés.
Az esküttek, számszerint harminczhatan, 's négy pótló eskütt, a' departementok tanácsai tagjaiból választatnak. Népképviselk nem lehetnek
közöttök. 93. §. Ha a' nemzetgylés határozata az állományi ftörvényszék öszszejövetelét elrendeli, 's a' 68. §. esetében a' ftörvényszéki elnök
vagy egyik biró fölhívására, a' felebbviteli szék elnöke, vagy hol az nincs, a'
departement fhelyén lev els folyamodványi szék elnöke sors utján
kihúzza a' departementi tanács tagjai közöl egy nevét. 94. §. Az itéletmondásra kitzött napon, ha hatvannál kevesebb eskütt van jelen, ezen
szám pótló esküttek által kiegészíttetik, kiket az álladalmi ftörvényszék
elnöke sors utján azon departement tanácsa tagjaiból állit öszsze hol a'
törvényszék együtt ül. 95. §. Az esküttek, kik érvényes kifogással nem
igazolhatják viszszavonulásukat, 1, 000-tl 10,000-ig
pénzbüntetésre 's politikai jogaiknak legalább ötévi elvesztésére Ítéltetnek. 96. §.
A' vádlott és a' közügyérség szintúgy élnek a' recusatio jogával mint a'
rendes eskütíszéki eljárásoknál. 97. §. A' vádlott vétkesnek nyilvánítására az esküttek szavazatának legalább két harmadrésznyi többsége szükséges. 98. §. A' nemzetgylés, a' vádlott ministereket, a' ministerek felelsségére vonatkozó minden esetekben körülmények szerint, a' polgári
elégtételt illetleg az álladalmi ftörvényszék vagy a' rendes törvényszékek elébe utasíthatja. 99. §. A' nemzetgylés és a' köztársaság elnöke
ez elnökön kívül minden más hivatalnok tetteinek vizsgálatát a' státustanácsra bizhatja
melylynek tudósítása aztán nyilvánossá tétetik.
100. §. A' köztársaság elnökének csupán az álladalmi ftörvényszék
bírája
a' 68.
§.-ban említett eseten kivül csupán a' nemzetgylés
részérl támasztott vádra vetethetik a' törvényekben meghatározott
vétségek és mulasztások miatt kereset alá. IX. Fejezet. A' közerrl. 101. §. A' közer rendeltetése, az állományt kül ellenségek ellen
ótalmazni 's benn a' rend fentartását és a' törvények végrehajtását
biztosítani. Áll a' nemzetrségbl 's a' szárazi és tengeri hadseregbl.
102. §. Minden franczia köteles, a' törvényekben meghatározott kivételek alatt
szolgálatot teljesíteni a' hadseregben és nemzetrségben.
Miként menekülhet bármelyly polgár a' személyes hadi szolgálattól, az
köl. 90.

§.

A'

jelöl ki. E'

számvev

Ítéletei ellen

,

,

,

men

,

,

,

;

,

Chartlsmus.

142

által tog- szabályoztatni. 103. §. A' nemzetrség
törvény rcntlezendi. 104. §. A' közer lényegesen
engedelmesked. Fegyveres ti-stület nem íanáesküzhatik. 105. §. Ila a'
köz ero a' bens ren<l tentartásííra f'ordittatik, csak a' törvényes hatóságok tolhivására jár el a' törvényhozó-hatalom által meghatározott
szabályok szerint. lUtl. §. Törvény határozandja meg az ostromállapot
hirdetésének eseteit 's e' rendszabály formáit és hatáskörét. 107. §. A'
nemzetgylés elleges engedelme nélkül semmitéle idegen sergek nem
léphetnek t'ranezia tV)ldre.X. Fejezet, hnhinos rendeletek. 108. §. A' becsületrend féntartatik, szabályai átvizsgáltatnak 's az alkotmánynyal öszhangzásba hozatnak. lOH. §. Algir és a' gyarmatok területe franczia földnek nyilvánlttatik és saját törvénye által igazgattatik míg egy különös
törvény a' jelen alkotmány alá helyezendi. 110. §. A' nemzetgylés a' jelen
alkotmány 's abban szentesitett jogok megrzését minden francziák hazaszeretetére és ótalmára bizza. XI. Fejezet. A<> alkotmány ütvizsgúlatáról
(revisio). 111. §. Ha egy töivényhozásutósó évében a' nemzetgylés kivánatát kilejezé, hogy az alkotmány egészben vagy részeiben változtattassék, következleg kell eljárni átvizsgálásában. A' nemzetgylés kifejezett
óhajtása elször határozottá alakittatik mindenkor egy havi idközzel történ háromszori megvitatás után, a' szavazatok két harmada által. A' szavazók számának legalább ötszáznak kell lenni. Az átvizsgáló gylés csak
három hónapra neveztetik ki. Csupán e' vizsgálattal kell foglalkoznia, mirenézve öszszehivatott. Mindazáltal szorgos esetekben a' szükséges törvény
hoz.. táláról is gondoskodhatik. XII. Fejezet. Ideiglenes rendeletek. 112. §.
A' fenálló törvénykönyvek 's egyes törvények és rendeletek határozatai,
melylyek a' jelen alkotmánynyal nem ellenkeznek, erejökben maradnak,
mig törvényesen meg nem változtattatnak. 113. §. A' fenálló törvények
által rendelt minden hatóságok foglalkozásukban hagyatnak az illet létcges törvények hirdetéséig. 114. §. A' törvénykezési szerkezetrl szóló
törvény fogja meghatározni az uj törvényszékek els öszszealakitására
nézve a' különös kinevezést. 115. §. Az alkotmány elfogadása után az
alkotmányozó nemzetgylés azon léteges törvények alkotásához fog,
melyly éknek számát és tartalmát különös törvény jelöli ki. 110. §. A' köztársasán- elnöke elszöri választásánál a' nemzetovlés által 1848. oct. 2'6kán kibocsátott különös törvények szerint kell eljárni.
y.
C'hartísiiiu^. Az aristocraticus pártokon kivül, melylyek 1832 eltt a'
törvényhozó hatalom kizárólagos birtokában voltak
a' középosztály
mellett, melyly azóta politikai érvényességre jutott 's a' gabnatörvény
elleni társulat által óriási hatalmat fejtett ki ujabb idkben a' dolgozó
néposztály, mint azokkal szemben ellenséges elem kezdett párttá alakulni.
A' chartismus a' munkások nagy részére nézve egyesülési pontot képez,
habár egy kisebbséget e' széls radicalismus sem elégit ki 's kicsapongó
terveket táplál minden tulajdoni viszonyok felforgatására. Tulajdonképeni
Angliában minden rendetlenség és zendülés ujabb idkben ezen osztályt»>l
származott. A' júliusi forradalom után a' középosztály segitségül felidézte

ujonczozúsl törvény

's

hadsereg

t'illását

,

—

,

,

,

,

,

munkásokat, 's ezáltal elérte a' reformbillt. Az alsó osztályok ezáltal
ismerni tnnnl'ák erejüket 's ettl kezdve önállólag léptek fel. Felmerült a'
chartisnms. Kls nyilvánulása egy kérvény volt az alsóházhoz népszer
a'
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alkotmányért (chartáért). Következ pontok megadását kérték 1) Az
ország minden nagykorú lakosa választási joggal bir. 2) A' választás
titkosan (golyózás utján) menjen véghez. 3) A' választások évenkint
men-ujitandók. 4) Minden választási census eltöröltetik 's az alsóház tagjai
napdijakat kapnak. 5) A' választási területek között az egyarányuság
azáltal állíttatik helyre, hogy a' választandó tagok számának kulcsául a'
népesség vétessék. 1838-ban a' népchartaérti kérvény mellett 1,238,000
aláírót gyjtöttek. Következ évben Londonban nagy chartistagyülés
jött egybe, 's a' toryk kormányra kerülése épen kinézésben lévén, lázadást reméltek 's meglehets nyiltan arra dolgoztak. A' fvárosban nem
érezvén magukat eléggé biztosoknak, átköltöztek Birminghamba. Itt gyülésök határozatai egészen forradalmi jellemet öltöttek. Formaszerinti
táborozási terv készíttetett. Csakhamar egymásután zendülések ütöttek
ki Walesben, Londonban, Staflbrd grófságban, Skóczia némelyly vidékein,
Augusztusban kezdték meg az úgynevezett szent hónapot, melylyben
minden munkától tartózkodjanak. Manchester-, SchefField-, Bury, Nottinghámban lázongások történtek, Chesterben a' rendrség 6000 puskát
foglalt le. Birminghaniban is komoly jelenetek keletkeztek. Tiz napig
minden estve egybegyltek a' munkások a' város közepén 's végre
betolultak a' futczákba. A' rendörségtl megtámadva, azt szétverték 's
egy pár óra alatt harmincz gyárur és politikai ellenségök házát öszszerombolták. Sietve odarendelt egy ezred katonaság állította helyre a'
:

,

,

Legkeményebb volt a' kitörés Walesben, Newportban. Nov.
3-dikán minden kohó és hámorban egyszerre kioltatott a' tüz, 10,000
ember gylt öszsze 's másnap megtámadták a' newporti tanácsházat.
Hanem egy tiszt 30 legénynyel onnan kirontván, a' 10,000 jól fegyverzett
mert még a' gyilkolás és rablásra felizgatott tömegben
férfi megszaladt
nagy volt a' törvény iránti ösztönszer tisztelet, hogy ilyly
is olyly
túlnyomó physikai erejével nem mert élni a' törvény szolgái ellen. A'
vezetk elitélése az erszakos chartisták garázdálkodásainak véget vetett.
Az uj vezetk békés utat választottak, 's a' népcharta mellett a* közoktatás javítását és kiterjesztését kívánták. Egy pontban tovább mentek,
mint a' régiebbek. A' manchesteri nagy chartista-gylés következ határozatban állapodott meg: ,,A' gylés ugy van meggyzdve, hogy politikai
jogok birása elkerlhetlenül szükséges, miszerint a' munkabér méltányos
magasságban tartathassék." Ennek következtében még több munkás
szegdött hozzájok;ugy hogy azon petitio, mint Duncombe radicál követ
1842. május 4-dikén nyújtott be az alsóházba, 3,317,708 aláírással volt
ellátva. E' kérvény a' chartisták utolsó nagy demonstratiója volt. A'
csendesebb fnökök a' gabonatörvény elleni társulathoz csatlakoztak, a'
hevesebbek mint Feargus, O'Connor, egészen a' munkásokhoz szegdtek
a' gabonaliga törekvéseinek meghiúsításán munkáltak. Csodálatos!
's
azon emberek belsjét, kik leghevesebben kikeltek a' liga jótékony törekvései ellen, éhség dúlta, 's gyermekeik elhaltak a' gabonatörvény
semmit egyebet mint a' nép chartát
a' népchartát
csapásai alatt
kivánva.
A' chartismus jelentsége abban fekszik, hogy az az angol
proletárságnak politikai oldala. Általa tanulták meg ott az alsó néposztályok magokat nagyszerüleg organisálni 's jött az anyagi panaszokhoz
rendet.
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A' februári párisi forradalom után a' char1848, nagy deinonstratióra készültek,
nielyly azonban az angol polgárság határozott szilárd magatartásán
megtörött 's eredményében nevetségessé vált. Azóta az európai szái-azfóldi országok rázkódásaiközej)ett Anglia ezek által érintetlenül maradván
's jóllétben, iparos és kereskedelmi
fejldésében folyvást gyarapodván,
hiányzik ott hasonló izgatásokra az anyagi szükségek és szenvedések
termékeny ala]>ja 's azért azóta a' chartistái izgatás háttérbe szorult,
ámbár nemcsak a' közvéleményben hanem magában a' parhiment, az
alsóház kebelében is mind több tért nyert azon nézet, hogy a' választási
jognak a' reformbill által létrehozott kiterjesztésénél nem lehet megállapodni 's egy erre irányzott inditvány az idei parlament alsóházi üléseiben csak kevés szótöbbséggel vettetett el 's a' kisebbség az elbbi évek
kisebbségeihez hasonlítva, tetemesen gyarapodott, 's a' többséget e'
kérdésben ellensulyitja ugy, hogy tekintve, miszerint Angliában minden fontos reformkérdésnél, melyly valódilag népszükségben gyökerezik,
a' pártolók serege évrl évre szokott szaporodni, 's az ellenzké alábbszállani, elhihetni, hogy rövid idn a' parhament nem fogja ellenezni a'
választási jog további kiterjesztését 's Így megelzendl méltányos igény
kielégítése által, hogy a' tömeg lelkülete felett dulók kapják kezökbe az
uralkodást azzal a' fennálló klforgatására vlszszaélendk.
R. E.
Chassé (Dávid Henrik báró) szül. 1765-ben Thlelben, Geldern tartományban, már korán katona, 1793-ban alezredes lett; fleg a' spanyol
háborúban tüntette ki magát, hol, rettenthetlen bátorsága miatt a' szurony támadásban, szuronytábornok néven neveztetett katonáitól. Lajos,
akkori hollandi király, bárói czlmet 's jószágot adományozott neki; Franczlaországbárója, altábornagy, becsületrend tiszte, több rend vitéze Is lett.
A' franczla háború után németalföldi szolgálatba állott, hol legújabban
az antwerpeni fellegvár védelme által tüntette ki magát (1. Antwerpen)
melylyet 1832. novemb. 29-tl december 32-kig vitézül oltalmazott. A'
várnak becsületes capltulatio utján történt átadásával a' franczlák által
kezesül vitetett Dünklrchenbe, honnét 1833. májusán bocsáttatott hazápolitikai
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si fészkében.
Chaísles (Vlctor) szellemdús fr. critlcus, szül. e' század elején Mainvilliersben, Chartres közelében ; Rousseau elveiben neveltetett, 's könyvnyomó lett, de gazdájával együtt öszszeesküvésbe keveredvén, kénytelen
volt hazáját elhagyni. 7 évet töltött Angliában
hol nagy buzgalommal
tanulta az angol irodalmat. Haza menvén Franczlaországba, a' legjelesebb
Revuekben lépett fel 's csakhamar hírre jutott. 1825-ben de Thoura irt
emlékbeszédeért, 1827-ben pedig „a' 16-ik század irodalma feletti értekezéseért" akadémiai dijt nyert. Ugyanez évben jelent meg„C(iractércs et
,

passayes" czlm munkája. Német nyelvismeretérl bizonyságot tesz Jean
Paul Titánjának fordítása (Paris, 1834). 1839-ben rré lett a' Mazarinkönyvtárban 's 1841-ben éjszaki Htteratura professora a' College de Francéban. Ujabb idben jeles bírálati czlkkel fleg-a'/ífTMí" (/e Paris és fíevué
(les deux tnondeshan 's a' Journal des Débatshan jelentek meg. O mintegy
szellemi niiignetismust vesz íöl, az az
nemzetek és századok kölcsönös
befolyását egymásra, miáltal némi világlltteraturára vezettetek.
h.
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Chatel (Férd. Ferencz) az úgynevezett franczia catíioliciis egyház
Gannatban Allier megyében, tanult Clermontban 's a' montferrandi semináriumban azután vicarius lett a' moulinsi
székesegyháznál, lelkész Morretayban, 's 1823 óta a' klr. rsereg egyik ezredének káplánja. A' júliusi forradalom után a' kir. rsereg megszntével,
elvesztvén hivatalát, lakában a' Pantheon közelében imaházat nyitott,
megkezdé eladásait régibb kedvencz tárgya, a' franczia egyház
's
reformja felett. Követinek száma anynyira szaporodott, hogy 183l-ben
már terjedelmesb helyre kellé áttenni oktatásait, Clery utczába, honnét
ismét uj egyházát Faubourg St. Martin városrészbe tette át. A' kormány
egy ideig nyugodtan nézte Chatel mködését kit a' közönség növekv
részvéte kisért, bár a' pápa átkot dörgött az uj tudomány ellen. De 1842
novemberén a' rendrség csakugyan bezáratta az uj egyház kapuit, mire
aztán Chatel Brüsselbe ment onnét óvást bocsátott közre a' kormány
alapitója, szül. 1 795-ben
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,

,

,

,

,,Reformateur reliyieux'^ lapot kezdte kiadni, melyly
azonban 1843-ban szinte elnyomatott.
ez-.
(1. Franczia egyház)
Chateaubi'íaiid Ferencz Aiigust vicomte. (1. Közh. Ism. Tára III. k.)
A' júliusi forradalom nem okozott változást a' royalista költ és státusférfi nézetei- 's törekvéseiben. 1830. aug. 7-ikén, Orleans herczeg thrónra
hivatása után, tartá azon hires beszédet melyly által költi ékesszólása
magas szárnyalásával akarta a' paireket Bordeaux hg. javára megnyerni.
Ugyanezen érzelmeket nyilvánitá miután az uj polgárkirálynak hséget
esküdni nem akart, 's ezért a' pairkamrából kizáratott, 1831-ben megjelent röpiratában ,,De la restauration et de la monarchie électioe'^. Lovagias hséggel szentelé tehetségeit Bordeaux hg. 's ennek anyja, Berry
hgn ügyének, bár a' carlisták cselszövéseibe nem bocsátkozott. Az öregebb Bourbon-ágat számz törvényjavaslat ellen szinte röpiratot adott
ki, valamint Berry hgn fogsága, ÖDuiaga elfogatása 's egyéb ide vonatkozó koresemények is hasonló iratokra buzditák. 1832-ben munkáinak
uj kiadását eszközlé. 1833. májusán Prágába utazott Berry hgn ügyéeljárása ellen,
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a'
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követend

miután
1834-ben is fellépett, midn a'
fr. legitimista párt küldöttségének élén az akkor Londonban mulató Bordeaux hgnek pártja hódolatát megvivé. Különben már régóta Memoirjainak Írásával foglalkodik melylyek csak halála után jelenendnek meg.
Mutatványtöredék azokból a' ,,Congrés de Verona Guerre d'Espagne
(2. k. 1838). 1837-ben megjelent Milton fordítása nem mondható sikerültnek, 's „Essai sur la Utterature anglaise" munkája tele hibás, egyoldalú nézetekkel. Azonban tagadhatlan, hogy Chateauhriand, a' Genie du
Christianisme,Atala,René,'s, 3íartyrs irója, kitn költ; minden iratában
sajátszer költi szellem leng, képzeletdús, lelkes, meleg; nevezetcsen természetrajzai gyönyörek. De eszméinek öszszeségében hiányzik a' mélység 's öszszefggés. Határozatlan
phantasticus merengéseibl, egyéni
elfogultságából, álmadozó epedéseibl, soha sem emelkedik azon valódi
költi magasságra melyly a' külvilágra ellenállhatlan varázst gyakorol
's a' felett tündéri hatalommal uralkodik. Mindemellett a' szeretetreméltó
's érdekes öreg, mint a' kinek élete Francziaország ujabb kora éposának
tekinthet, 's kiben az utolsó hatvan év története megtestesülve van,
10
Vj k. hm. Tár, U. ht.

ben, 's
a'

a'

legitimisták által

politika iránt utasítást kérni,

párisi carlista-egylet elnökévé választá.

,

,

,

,

Chateaubnand.

130

liúlványozó tiszteletben részepül, az érdemet 's lovagiasságot politikai pártelismer hazájában. Jeilonie természetes fejleménye
volt els nevelésének. Itjusi'if;a egy réazét Coiiibonríj si várban tölte. Ez
ószcríi épület erdk közepén fekszik, melylyeket ismét kopár puszta kerit, 's
melylynek vadon szélein a' tenger hullámai törnek meg. Kedélyes, kegyes
szinezet mellözésóvel

költtermészet számára, melylynek képzeldése csöndes merengésben 's
betölthetlen epedésekbon emelkedik a' végetlenbe, nem lehetne illbb helyet
találni. A' fiúnak kedélye, ki társaság-gylöl, sötét 's e' mellett gyenge
testalkatú volt, teljesen öszhangzott c' komor, egyalaku vidékkel. Buzgé)
vallásos anyja papnak neveié, 's reményteljesen nézett az istennek szentelt gyermek jövendje elébe. Atyja sovány, iialovány, sötét ember volt,
inkább él a' jó régi lovagkor ábrándos emlékezéseiben, mint esaláda házi
körében, 's többet foglalatoskodó seinek rozsdás fegyvereivel 's vadászattal, mint szclid nejével 's játszó gyermekeivel. Körében néma volt
minden, midn a' zeng teremben 's elzárt folyosókon hallgatva, nagy léptekkel sétált. A' gyermekek aggódva bújtak anyjok mellé, 's félve tekintettek atyjok után, ki, mint si kor kisértcte
mint feudalismus vándor
szelleme, járt a' rideg kastélyban fel 's alá. így teltek a' hoszszu esték
's
lefekvés eltt a' gyermek ijedezve nézte végig a' zugokat, valljon nincsenek-é ott azon kisértetek, mikrl a' dajka mesélt. Ezen els környezetek
's befolyások hatalmasan mködtek Chateaubriand kifejlésére 's egész jöv
életére. Els tanitói, mint maga mondja
a' szelek és habok valának. A'
természet a' költnek iskolája, 's
költnek született, 's valóhan a' gyakorlati élettl, a' positivumtól, mind örökké idegen is maradt. Els könyv,
mit olvasott, 8z. -Ágoston és Ilorácz vala. Az asccticus keresztyénség 's
az érzéki pogányság hasonló ervel ragadák meg a' 15 éves fin lelkét
és
ennek ismét hatása volt életére, melylyben anynyi ellentét, anynyl ellenmondás mutatkozik öszszeférleg egymás mellett. Rövid tartózkodás után
a' fényes versaillesi udvarnál, DeliHe
Chnmfort, Laharpe akkori hirességek társaságál)an, kiket az ifjoncz késbben meszsze túlszárnyalt
Amerika rengetegeibe menekült a' forradalom ell, 's azon merész eszmével,
hogy Ejszakamerikán keresztül az éjszaknyugati utat Keletindia felé
feltalálja. Ez örök erdk homályában 's zugásai ki')zt töltött el hónapokat,
merengett az óriási folyók, a' nagy tavak partjain, megtolté lelkét az nj
világ csodáival, "s a' természet vad gyermekeinek kunyhinban élt. Az
éjszaknyugoti átmenetelt nem találta meg, de feltalálta Renét, Athalál,
,

,

,
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Natchezt, 's az ismeretlen ui vilásr Sfazdaorságát. Bámulva kell végfiií nézni
ferfiu pályáján, ki olyly nagy 's mégis olyly kicsinynek látszik, örökös
ellentétben önmagával ha a' szószék- "s Íróasztaltól az életbe lép, a'
gondolatot tetté akarja alakitni, 's az érzelmek országának végtelenségébl, melylyek közt rend és egység van, a' szoros valóságba vész el, hol,
maga is zavart lévén, csak zavart idéz el; szellemére nézve korának
polgára, ki olylykor még korán túl is emelkedik, ellenben, kedélye 's hajlamaira nézve egy ókori hagyomány, a' múltnak utócsapata, éjjeli kisértet, ki nem vette észre a' hajnal kíizeledését's kit itt ért a' napvilág; republicánus és absolutista egy személyben. Mint kidügyminister alkotni,
monarchiákat akart alapitni a' spanyol gyarmatok számára miket Európában öszszetörni scgitctt; a' görögök iránt szinte rokonszenvet érzett,
e'
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,
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's ellenségeiket segítette. Eszköz volt az úgynevezett practicus emberek
kezében, kik mindenkor czélt érnek, mert minden eszközt, melyly oda
vezet, felhasználnak. A' Bourbonok által számtalanszor elvettetve, a'
ministeriumból gúnyosan kizáratva, mégis kegyeletes ragaszkodással állott
a' régi megbukott király-család oldalánál, 's kiszáradt fáját hü kezével
táplálta. Ugy áll ott, mint sirk, megbecsülve a' multat, melylynek nincs
jövendje.
T.
Chatouille pénztartó, pénzláda. így hivatik a' fejedelmek magánpénztára, melyly ben azon pénz tartatik, mi a' fejedelmek saját szükségeik- 's kedvteléseikre szolgál; honnét azon jószágok is, miket a' fejedelmek mint magánemberek birnak vagy szereztek Chatoulle-jószágoknak neveztetnek.
CZ'.
Chelius (Miksa József) titkos udvari tanácsos és a' heidelbergi egyetemnél az orvosi és seborvosi tudományok professora, született 1794-ben
Mannheimban, hol, és utóbb a' fennevezett egyetemben végezte tanulmányait. Szüleit nagyon korán vesztvén el, ifjú korában szükséggel kellett
küzdenie. 1813-ik esztendben az ingolstadti kórház orvosa lett, néhány
hóval késbben pedig ezredorvos a' bajor hadseregben, melylyel 1814. és
1815-ben Francziaor.szágba is ment. 1817-beu Parisból viszszajötte után
Heidelbergben rendkivüli
1819-ben rendes tauitó, 1821-ben tanácsos,
1826-ban pedig titkos udvari tanácsos lett, 1827-ben a' záhringi oroszlány-vitézrendkereszttel
1831-ben pedig a' hassiai nagyherczegi Lajosés érdemrendjelével tiszteltetett meg. O a' heidelbergi seb- és szemorvosi
intézet alkotója, melyly intézet igazgatásával megbízatott, valamint
ug^-anezen intézet évkönyveit is kiadá. De egyébiránt is szakának több
folyóirata nagyrabecsült irót nyert benne, mint munkás dolgozótársban.
Fmunkája Handbuch derChirurgie (2 kötetben 4 osztályban 1833 34)
melyly második kiadása után Bécsben utánnyomtatott, és 1834 35-ben
Mansa F. W. által dán, 1835 37. Pigué J. B. által franczia, 1832 37ben PooJ G. I. által hollandi, 1837 38-ban Rusconi Bódog által olasz-,
végre Bugát Pál által magyar nyelvre is fordíttatott, 's nagy hirét teljes
mértékben megérdemli bens elrendezésének czélszersége és sty Íjának
világossága 's pontossága által. Ezenkívül több becses seborvoslati monographiája is megemlítést érdemel, nevezetesen a' koponyacsont taplós
kinövéseirl. Ujabban ,, szemorvosi kézikönyvet" adott ki német 's franczia nyelven.
L.
Cheiiiia 1. Vegytan.
Cheiiiitypia. így nevezi Piil C. Koppenhágából a' maga találmányát,
miszerint érczbe tett metszések vagy vésések, vagy etetések vegytani
segédszerek által emelt typusokká változtatnak a' nyomó sajtó alatt. A'
találmány alapelve az érezek positivitásán és negativitásán nyugszik; a'
kivitel módja körülbell következ ha valamelyly metszést egy érczlapon
fekete festékkel bedörgölüuk 's azután a' lap felületét tisztára törüljük,
a' réznyomó sajtó alatt
mind tudva van, a' metszés lenyomatát nyerjük,
mert a' papir a' metszésbe egy kevéssé beuyomatik 's ezáltal a' fekete
szint felületére átveszi. Ha már egy ilyly metszet, a' helyett, hogy fekete
színnel legyen bedörgölve érczczel van beolvasztva 's az eredeti lap
felszíne ezen metszet körül olyly melységre kietetve , hogy a' beolvasztott
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itt az elbb mély metszet helyén kíemelkeclve álí,
kent feketeség a' sajtó alatt tiszta lenyomatot ád
természetesen ugyanazon képhez tbgnnk jutni, melylyet a' csupa metszés
a' réznyomósajtó alatt ád, minthogy a' képet mindkét esetben a' felazin,
(már vagy a' metszés, vagy az ebbe olvasztott érez félszine) által nyerjük,
és e' kép pontosan ahoz van alkalmazva, Hap. o. egy horganylapot veszünk,
abba szokás szerinti metszést teszünk, e' metszést valamelyly igen negativ
érczvegyülettel beolvasztjuk, 's azután a' horganylapot ugy megtisztitjuk,
hogy a' beolvasztott érez csak a' metszetben nnrad 's a' többi felszinrl
bizonyos savany által
eltávolittatik
a' positiv erezet t. i. a' horganyt
mélyre lehet etetni a' nélkül hogy a' metszésbe beolvasztott negativ érez
ezáltal meoftámadtatnék, minek következtében ez utóbbi fölemelkedve
marad 's a' köny vnyoinó sajtó alatt természetesen ugyanazon képet adja,
melylyet elbb a' mélyedett metszés a' réznyomó sajtó alatt adott volna.
A' feltaláló közönséges használatra a' horganyt választotta, mint igen
positiv, 's egyszersmind jutányos erezet, mílylynek azon elnye is van
még, hogy a' legtöbb ismers savany által fel hagyja magát étetni.
Ugyanezen elvet azonban más érczekre is lehet alkalmazni p. o. réz lapot
lehet ezüsttel beolvasztani, vagy ezüst lapot és aczélt aranynyal, 's az
ezüstöt és aczélt tiszta 's higitott választóvízzel feletetni; de ezek igen
drága érezek lévén közhasználatra nem olyly alkalmatosak. Az elny,
melylyel a' chemitypia az elbbi modorok felett kínálkozik, lényegesen
abban áll, hogy az igy készült képeken a' feltaláló szerint, minden vonás
és pont egész eredeti tisztaságában adatik v'iszsza 's tetszbb melegebb
és mvészileg bevégzettebb kép adatik. A' chemitypia azonban nem
szorítja ki a' fametszést mert ennek is meg mai*ad saját elnye bizonyos
czélokra st a' chemitypia némelyly hiányokban szenved, miken természeténél fogva nem segíthet; az érczen ugyanis nagy simaságánál fogva
nem marad meg a' szín olyly tartósan, mint a' fán, melylynek több rokonsága van a' színnel 'stb.
Igen kedvez a' chemitypiában hogy a'
metszett lap gipsz-leöntete által képessé tétetik a' mvész a' képet addig
javítgatni, míg az kivánatának teljesen megfelel ,'s csak azután változtatni
Piil módja szerint emelkedett typussá. A' mvészetek 's nevezetesen a'
könyvnyomtatás folytonos haladása mellett elláthatlan hogy micsoda
czélokra szolgálhat méo- e' felfedezés.
G. H. Friedle/nnixk, Piil vezetése
alatt álló graphicus intézetében megjelent próbalapok bizonyítják, hogy
a' chemitypia által mindenféle modorban
vonalokban 's pontokban egyformán lehet képeket, 's különösen szép földabroszokat is kiáHitani. A'
chemitypia alapelvét bizonyosan sok esetben azérezmtinkások is haszonnal
alkalmazhatnák, p. o. diszitvények kiállítására.
ez.
Cherokees-ek. Egykor hires és népes indíántörzs, melyly eredetileg
a' Missisippi folyótól keletre, Alabama, Missisíppi, Tenessee státusokban,
's Florida nyugoti részén lakott,
késbb pedig Arkansasba tétetett át.
Egykor 24,000 ang.
mföldnyí földterületet bírt most öszszes szánuik
14,500 lélekre megy, kik közt 4000 fegyverfogható férfi. A' férfiuem ers,
szálas, karcsú; a'
sugár, és gyöngéd alkatnak. Mindkét nem tiszta,
csinos sokat átvett az európai polgárosodásból, 's minden índiánl'ajok
közt legmveltebb. Földmvelést, baromtenyésztést és kézmveket is
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Chevalíer.

znek, gyapjú és pamutruhákat készítenek jó szövk és szövszékeiket
magok készítik. Egy benszüiött, Giiess György sajcát írást talált fel, 's
;

is

a'

írni 's olvasni tanulnak. Békében szelídek és vendégszeretk,
harczban vitézek. Az amerikaiak fleg herrenhutiak fáradozása által
sokan keresztyén hitre tértek. Kég id óta volt már saját politikai szerkezetük; kovmányformájuk respublikái 's egyszersmind patriarchális, saját
fnökeik alatt törvényeik egyszerek 's gyakorlatiak. Az egyesit státusok
kormányformájából sokat kölcsönöztek birtokukat kerületekre osztották,
melylyek mindegyike követet küldött a' tanácsba. 1828-ban P/íoem'a; czím
cherokees-hirlap is jelent meg Uj-Ecliota helységben, öntött betkkel. Az
angol gyarmatokkal békében éltek ugyan azonban a' fehér jövevények
által mind beljebb szoríttattak, 's hatalmuk évrl évre csökkent. Az
angoloktól több izben kegyetlen 's hitszeg bánást tapasztalván a' szabadságháboruk idején az amerikaiak soraiban harczoltak.
1829-ben
effvenetlenséo' ütött ki köztük 's Georoia státus közt a' határra nézve,
melylyet az egyes, státusok ftörvényszéke javukra döntött ugyan el de
az Ítélet végre nem hajtathatott. Vesztegetés által igyekeztek a' szerencsétlen törzs fnökeit földeik eladására birni, 's végre mintegy 600
cherokeessel szerzdés jött létre, melyly ellen a' faj többsége erélyesen
protestált azonban a' congressus 1836-ban a' nemzet határozatának
ismerte el a' szerzdést 's földeikért 5 millió dollárt kifizettetvén a'
szerencsétleneket erszakkal Arkansasba szállíttatta. Ezen uj lakásukkal
nem voltak megelégedve, 's 1843-ban alkudozásokat kezdtek tovább
szálllttatásuk iránt nyugat felé, földeiket olcsó áron ajánlván fel a' szövetségnek. Fnökük James Boyer ravaszságáról 's ügyességérl ismeretes az
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egyesit státusokban.
h.
Chevalier Mihály vagyonos flanellkereskedönek fia született Limogesban 1806. A' párisi polytechnicus intézetbl 1825-dik esztendben
lépvén ki, a' pyrenaeusok és a' schweiczi havasok tetin kifejlett költi
kedélye, gazdag táplálék utáni vágyaival, az akkorában felmerült saintsimonistai iskola befolyásának martaléka lön és egy uj civilisatio lehetségével álmodott, melyly költi álmaiban a' júliusi forradalomtól fogva több
elmés czikket is irt, melylyek St. simon apostolainak „Organisateur'"
nev lapjában meg is jelentek. A' Leroiix által alapított és 1831-ben a'
,

,

saint-simonisták iskolájának átadott „G/ofte" szerkesztését átvéve, ezen
alkalmat a' fenforgó politikai kérdéseknek Saint Simon eszméje szerinti
tárgyalására és megfejtésére használta fel. Ezen iskola a' maga hatáskörét
más tekintetben is buzgón terjesztette, 's missionáriusaival egész Francziaországot behálózta. 1831-ik évben volt az iskolának nyolcz gyarmata,
vagy úgynevezett departeraenti egyháza Montpellier, Toulouse, Lyon,
Metz, Díjon, Rouen és Limoges városokban. De minden buzgó törekvése
mellett is a' saint-simonismus nem sokára hanyatlani kezdett, fleg azért,
emancipatióját és a' javak közösségét kiáltván ki felveül, az
mivel a'
álladalmi hatalmat hívta ki maga ellen, e' felett pedig egész mvelt világ
eltt hitelét vesztette, mert a' nélkül, hogy önmaga elegend positivitást
mutatott volna, minden fennálló ellen irányozta törekvéseit, 's mindent egy
elvont képtelen közösségi chaoszba sodort. A' Globe nem sokára megsznvén a' fnökök közti víszálkodás az iskola kora raegbukását vonta
:
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Ihtz-anl

í's

En('<t>itht,íi'

társaság atyjai, egyniástí')! elszakadván,

Clieful/er Ettfanthihcz ragaszkotlütt, kivel

Menil-Slontantba ment, hol
18o3-ban egy saint-simonista családot alakítottak. De ezen gyarmat

fllenségekre talált, ós Chepulicr Enfantinníil együtt a' bíróság elébe idéztetvén fogsággal büntettetett, melyly íbgságbóli szabadon bocsáttatása
végett a' királyhoz folyamodni semmi módon nem akart
bár ezáltal
magán segíthetett volna.— A'Saint-relagie fogházban ülvén, ezen magánosságában elég ideje volt érettebb elmélkedésekre, mik
csakugyan oda
is vezették, hogy a' st. simonistai tan hiúságát utoljára átlátván, arról
lemondott. Szabadon bocsáttatása utánFrancziaországból el akart távozni,
's e' czéljában jóakarói olyly sikeresen jártak kezére, hogy T/iiers, akkori
belügyi minister és Legrand, hid- és útügyi figazgató által a' társas és
,

,

t

erkölcsi viszonyok vizsgálására

kormányköltségen Ejszakamerikába külhová 1833. évi october havában el is utazván, 1834. és 1835. esztendkben a' Journal des Débats lajyait igen elmés 's érdekes tudósításokkal látta el, mik által ügyességét legfényesebben tüntette ki. Mi a'
merész saint-simonistai eszmék közül az álladalmak és népek használatára
alkalmatos lehetne mind az r/íerff/íernak „Lettres sur l'Amérique du
Nord" czim munkájában (2 kötetben, Parisban 1836., és németül 4 kötetben, Lipcsében 1837) méltányosan tárgyalva találtatik fel. Hiteles és
detett,

,

pontos tudósításokon kivül az éjszakamerikai szövetség állapota fell, e'
munkában igen vonzó mélyen átgondolt 's elmésen eladott párvonalok
vannak húzva Amerika 's Európa közt, erkölcsiség, vallás, közigazgatás,
mipar 's kereskedés tekintetébl, 's egy rakás új, meglep, termékeny
eszme rakva le. Francziaországba viszszatérvén, ismét a' kormány által
Angliába küldetett az éjszakamerikai pénz- és kereskedési crisis okait
megvizsgálni, melyly feladatának azonban, minthogy az úton a' lovaktól
elragadtatván, kocsijából kiesett 's feje veszedelmesen megsebesülvén, a'
pyrenaei fürdkbe menni kényteleníttetett, meg nem feleihete. 1838-dik
esztend kezdetén adta ki legfontosabb munkáját Les intéréls matériels
en Francé, fravaux publics
routes cananx, chemins de fer czim alatt,
melyly munkája Lindner által németre fordítva, Stuttgartban 1838-ban
szinte megjelent. Ezen idtájban Cheralier franczia státustanácsossá
neveztetett ki, és Saij helyébe nemzeti gazdaság köztanára lett a' College
de Francénál. Ujabb müvei ; Histoire et desrription des roies de commnnicatton aux États-Unis (2 köt. Paris, 1840—42). Essais de poUtique
industrieUe (Paris, 1843) Cours d'économie poUtique (Paris 1842).
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L.

vagy Chili (mond Csile) legújabb története Freyre elnök
1 824-ben elzetvén 's helyébe Pinto választatván
ez a' magát fegyveres
ervel fentartani akaró F;Tí//-fV 1828 júliusán St. Jagónál megverte és
számzte. Pinto helyébe 1831 áprilisén Prieto elnök következett ki a'
nyugalmat meglehetsen helyreállította 's több hasznos intézkedést tett.
1837-ben uj lázadás tört ki a' kormány ellen, melylyet szinte a' Peruba
futott Freyre indított. E' lázadás véresen nyomatott el, de Peruval
háborúba keverte Chilét mert a' bolíviai praesídens, Sr//?YíT-r/'M3 ki
Perut is elfoglalá, ez alkalommal Chilére is ki akarta terjeszteni hatalmát. A' háború 1839-ben végzdött, és Santa-Crvz, a Peruban 's BoliChile
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viában támadt Öszszeesküvés által kényszeritetve kénytelen volt elnöki
méltóságát mindkét álladalomban letenni. E' bel- 's külháboruk tetemes
adósságba mentették ugyan a' chilei köztársaságot, de hasznot is okoztak
neki a' nemzeti érzelem felébresztése 's figyelemre méltó szárazi 's tengeri
hader felállítása által. Azóta több éven át béke volt. 's Chile egyike
Ion a' virágzóbb 's hatalmasb délanierikai státusoknak, st 1845-ben
Spanyolország által is elismertetett. 1841-ben Bulnes tábornok lett
elnökké, kit az 184G-Iki választás is meghagyott hivatalában. Kormánya
munkás és rendezett, de reformokra kevéssé hajló.
Nagyobb viharokra nincs itt anynyi elem, mint Délamerika egyéb stiitusaiban. Az ó
spanyolok valamint a' négerek száma nem nagy, az indiánok saját
területen laknak, a' szinek kevésbbé vannak vegyítve, a' mi az ország
nyugalmára nézve igen kedvez. Azonban 1840-ban ismét lázadási
merénylet fordult el St. Jagoban melylynek élén Vicuna- család állott,
háttérén pedig ismét Freyre, ki elnökül kiáltatott ki. Azonban a' vezérek
elfogattak, 's miután a' nép a' Progreso ministeri lap szerkesztjének
házát öszszerombolá a' lázadás vér nélkül nyomatott el. ]\íég soká tart
Déliamerikában e' bizonytalan állapot melyly miatt a' különben sok
elnynyel biró Chile státus sem igen alkalmas kivándorlási hely.
Azóta a' pártharczok parlamentaris térre vonultak, 's azon valóban
alkotmányos haladás is vehet észre melyly Délamerikában igen ritka
jelenet hogy az elnök a' nemzeti gylés többségének akaratát tiszteli 's
ministeriumát a' szerint módosítja. így 1848-ban a' Vial-Sanfuenles féle
nem kedvelt ministerium viszszalépett a' nemzeti gylés szavazata eltt,
^s Manuel Monti, Perez, Tocornaly Grez
Reyes tagokból álló ellenzéki
ministerium lépett helyébe. Ugy látszik hogy a' legközelebbi harcz a'
katonai aristocratia ellen lesz intézve melyly az elnöki széket mintegy
jogos tulajdonának tekinti. A' democrata párt melylynek jelöltje 1846.
Pinto volt, folytonos haladásban van. 1848-ban a' választások tetemes
democrata-többséget ültettek a' követkamarába. Jelöltjük az 1851-iki
elnökválasztásra Manuel Montt, a' ministertanács mostani elnöke.
Chile 8 tartományra van felosztva. 1) Coquimbo , a' legéjszakibb rész,
melyly Chuapa folyóig terjed. Itt vannak Copiapo és Coquimbo vagy
Ciudad de Serena városok, 's nagy rézbányák. 2) Acongaqna, a' Chacabuco hegylánczig; fvárosa Ciudad de Felipe ; itt is sok rézbánya van.
Cachupoal folyóig, az ország középpontja, Sa/it Jago
3) Sant Jago
fvárossal, melylynek 48,000 st legújabb adat szerint 66 ezer lakosa
van, 's melylytl 18 mérfíUdnyire fekszik Valparaiso élénk kiköt, 's a'
két Jiian Fernandez sziget. 4) Colchaqua, Matile folyóig. 5) Blaule, Ruble
folyóig. 6) Conception, legtermékenyebb része Chilének melylyet 1835-ben
rémes földrengés pusztított. Hasonnev fvárosa egyik Délamerika
legrégibb helyei közöl melyly már 1550-ben alapíttatott. 7) Valdima,
határos az Araucán indiánusok területével. 8) Chiloe sziget.
Az
1823-iki régibb chilei alkotmány foederativ státust állított fel, melyly a'
fenébb emiitett egyes státusokból állván közös ügyeit közös congressus
által
intéztette. Az 1833-iki alkotmány
ezen foederatiót
egysége*
státussá változtatta át. A' felség a' népbl ered 's az abból kifolyó végrehajtó, törvényhozó, és birói hatalmak által gyakoroltatik. Az elnök, a' ki
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eo-venes nópválasztás

áltiil

ot évre választatik

sem vesz

egymásután két izbcn

's

törvényhozásban. A' végrehajtó
hatah)m, az alkotmány szerint, nem tanácskozik hanem engedelmeskedik. Az elnök nevezi a' ministereket 's tartományi közigazgatósági tisztviselket; a' helyhatóságiakat a' községek választják. A' birói tisztviselk
letehetlenek de felelsek. Az elnök is, hivatalkodása második évétl
A' törvényhozó hatalom melylynek egyedül
kezdve perbe fogható.
van kezdeményezési joga, két kamrából álló nemzeti gylésnél van. Az
els kamra áll 20 senátorból kik 9 évre választatnak választható e'
méltóságra mimlen 36 éves polgár, kinek 2000 peso (piastei-) jövedelme
van. A' második kamrában ül követek legalább 25 évesek kivévén ha
házasok, mert iigy 21 év is elegend, 's 500 peso évi jövedelmet kell
kimutatniuk. Polgár és választó minden chilei, a' kiirni 's olvasni tud, 's
25 vaoy ha feleséges, 20 éves. Minden kiváltság el van törülve, kivévén
azonban a' mostani
a' majorátusokat 's a' kormány monopóliumait
birtokosok halálával a' majorátusok is meg fognak sznni. A' kormány
monopoljai dohány és kártya. A' személy és vagyon biztossága, a' sajtó,
kereskedés, ipar szabadsága biztositva van, a' rabszolgaság örökre
eltörülve. x\z alkotmány a' státus els gondjának mondja lenni a' nevelést,
iskolák állíttatnak min's valóban ennek érdekében sok is történt már
denfelé; tehetséges chileiek Franczia- 's Németországban képezik magokat tanítókká. Az alkotmány 5-ik czikke szerint a' kath. vallás az uralkodó, és pedig minden más hitfelekezet nyilvános vallásgyakorlatának
kizárásával azonban ez rült törvénytl eltért az élet több protestáns
eoryház áll fenn melylyekben szabadon zetik az isteni tisztelet 's a'
chileiek türelmessége dicséretes. A' patronátus joga a' státusnál van,
engedetlen papok letétetnek, mint kevés id eltt az érsekkel történt , ki
a' polgári házasságok behozatalát gátolni akarta. A' zárdák legnagyobb
része meg vau szüntetve a' papság jövedelme tetemesen alább szállítva,
Chile státusgazp. o. a' st. jagoi püspöké 40 ezer piasterrl 7 ezerre.
dasága legrendezettebb Délamerikában. A' bevétel 1845-ben 2,800,000
piasterre, a' kiadás 2,744,000-re ment. A' küladósság (1 millió font
a' bels adósság nem nagy öszszegre
sterl.) nagy részben kifizettetett
megy. A' hadsereg 11,530 emberrl 3000-re tétetett, de a' jól begyakorlott 64,000 fnyi nemzetrség biztos véde a' rendnek. A' müveit föld
Chileben 3348 négysz. mföldet tesz. Az ember Chileben ekkorig keveset
tn a' természet kincseinek felhasználására. A' kereskedési bevitel
1845-ben 12,425,000, a' kivitel 7,500,000 dollárra ment. A' lakosok alig
mennek 1 millióra, ide nem számítván az Araucánokat, kik külön
független indiánus tartományt képeznek Conception és Valdivia kÖzt.
A' mintegy 400 ezer egyénbl álló Araucánok 4 fejdelemségre oszlanak
Lattgun, Leihun, Mapir és Pire-Mapu.
(uthal-mapus) melylyek nevei
Mindegyiket külön fejdelem (Toqui) igazgatja. Szövetség van köztök,
melyly jól tudja egyiv.tetni a' közös szövetségi érdeket az egyes szövetségi tagokéval 's külön szövetségi kapcsolatban áll a' chilei köztársasággal.
munkák Chile fell: Pöppig utazása (Lipcse, 1836); Grahani:
Journal of a Resklence in Chili. Molina Geschichte der Ernberung ron
Chili; Hall
Journal kept on fhe ronts of Chili : John Micrs Trarels iu
meo'váliisztliató,
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and La Plata

Chile

;

(Paris, 1839) Claude

mann, Cast Simon

és

,

D'Orbigny Voyage dans V Amérique meridionale
Gay História fisica y polifica de Chile; KinderBromme, Chilérl mint németek számára alkalmas
:

:

,

kivándorlási helyrl értekeztek legújabb években.

— T.
—

China. Azokhoz mik Chináról a' Közh. Ism. Tárában elmondattak,
Népességére nézve,
csak némi pótlékokat 's ujabb adatokat ragasztunk.
raelyly 250,000 négysz. m.fóldnyi területén él, igen eltérk 's egymással
ellenkezk az adatok, mik szerint lakosainak öszszes száma 150 's 360
A' sajátképpeni China 19 tartományra oszlik,
millió közt változik.
melylyek ismét kisebb kerületekre vannak felosztva. Ezen tartományok
népessége, egy 1833-iki számítás szerint, következ
,

—

:

27,990,871
37,843,501
Su-tschuan
21,435,678
Ngan-hoei
34,168,059
Kiang-si
30,426,999
Tsche-kiang
26,256,784
Fu-kiang
14,777,410
Hu-Pe /,.-,,„,
27,370,098
elbb Uu-kuang
TT
1A1n^A^í\
^
Hu-nan
14,777,410
Ho-nan
23,037,171
Schan-tung
28,958,764
Schan-Si
14,004,210
Schen-Si
10,207,256
Kan-su
15,193,125
Kuang-tung
19,174,030
Kuang-si
7,313,895
Yun-nan
5,561,320
Kuei-tscheou
5,288,219
Liao-tung
942,003.
A' chinai elzárkózottság fátyolán jót lebbentettek az angolok legújabb
gyzelmei 's mindinkább közelget a' valószínség hogy a' chinai fal
lerogyik, 's a' menynyei ország a' barbárok eltt egészen megnyílik. Ezen
európai-chinai viszonyok megoldásában fekszik nem csak a' ,, menynyei
ország" jövend sorsa hanem a' világkereskedés további alakulása is
ettl függ, 's benne világtörténeti kérdések és fejlemények magva rejlik.
Menynyii'e fontos ezen dolog Európára 's a' világra nézve, ennek bebizonyítására elegend megemlíteni, mi China jelenleg a' világkereskedésre
nézve, 's mivé lehetne. China öszszes külkereskedése kerek számmal, 20
millió font sterlingre becsültetik
a' mi nincs ötödrésze Nagybrittannia
külkereskedésének holott China népessége legalább is tiz anynyi, mint
Brittanniáé (ide nem értve a' gyarmatokat). És e' roppant népesség méltán dicsértetik szorgalmáról, ügyességérl, míí szeretetérl. Mély békében,
's legnagyobb részint némi jóllétben él. A' hasznost meg tudja különböztetni
de a' pipere ingereitl nem idegen 's gyermekies kíváncsiságot
mutat az újdonságok iránt, miket a' tudomány által vezérlett leleményes
ész, majd komolyan, majd tréfából napfényre hoz. Csere-eszközökkel
bven ellátta a' természet e' roppant birodalmat, 's theán kívül nyers
Pe-tsche-li

Khiang-Su
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selyem, czukor és nemes érez már is jelentékeny nienynyiséf^ben vitetik
ki; iiz ipar pedig, bár ré«i;i kerékvágásán túl nem igen terjed, 's legtelebb
csak az idegennek sikerült majmolása által neveli körét, azért el nem
mulasztja az idegen vásárt, melylyen kereset mutatkozik, árúval ellátni.
Az országnak különösen éjszaki partja igen jó kikötkkel bir. A' bevitel,
minden ellenébe görcb'tett akadály daczára is évrl évre bámulatosan
szaporodott, 's min dús kilátás derül az európai nemzetek számára most,
midn a' chinai kikötk elttük megnyiltak, min remények a' világkereskedésnek, világiparnak! min változás az egész föld arczulatán
Az angolokon kivül, kiknek a' chinaiakkali viszonyaira nézve La'
követk. czikket, ers kereskedést znek Cliinába az amerikaiak. E'
kereskedés , melyly azonnal az egyes, státusok függetlenségi nyilatkozata
után megkezddött, utolsó idkben igen jelentékenynyé növekedett.
1817-tl 1834-ig a' britt kereskedés 60, az amerikai 73 procenttel öregbedett. Ugyanez években az egyesült státusok theafogyasztása 4 millió st.
értékrl 18 millió ftra nevekedett. A' cantoni legelkelbb kereskedházak
közöl 8 britt 7 amerikai 's 1 franczia-hollandi. 'S a' mi fdolog az
amerikaiak igen jól megférnek a' chinaiakkal, és dicsekesznek azon gyorsaság és könynyüséggel,nielylyelCantonban az üzletek vitetnek.
Macao
szigeten, melyly 1586 óta egy részben a' portugallok kezén van, ezek
elvonulva és szerényen élnek a' sziget számukra kimutatott részén. A'
macaoi kereskedésre tulajdonképpen csak jjortugál és spanyol hajók
bocsáttatnának, de nem nehéz, portugáll név alatt, öszszebeszélés utján,
másoknak is üzérkedni. A' portugáll tanács melyly a' macaoi püspökbl,
bíróból 's néhány elkel lakosból áll, 1836-iki rendelete által nyilt rakhelylyé tette a' várost minden európai áru számára, IV2 pc. vám mellett;
a' mi a' kereskedésre nézve igen nagy könynyebbség.
Másik a' chinaiakkal folytonos közlekedésében álló nagy nemzet
az orosz. Mióta a'
moszkoviták Sibériát 's a' tatárok Chinát elfoglalták, e' két rcnoeteoország szomszéd lett egymással. Nagy Péter czár éles sasszeme átlátta az
ezen irányban fejl kereskedés fontosságát, 's már 1693-ban követséget
küldött Pekingbe.
1833-ban az orosz kivitel Chinába valamint a' bevitel
Chinából Oroszországba 7— 8 millió rubelre ment, 1840-ben pedig a' határi
vásárra hozott orosz áruk 's átviteli czikkek értéke 24 millió rubelre
,
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chinai részrl Maimatschin;
becsültetett. A' határi keresked helyek
orosz részrl Kiachta. Pekingben orosz missió tartózkodik, 6 egyházi 's
4 világi tagból álló mi által a' pétervári kormánynak folyvást állanak
rendelkezésére férfiak, kik a' chinai nyelvet értik és statlstikai adatok
ezeknek szorgalma által. Feltehet, hogy Pétervárott sokkal tisztább
:

:

;

—

fogalmak vannak a' chinai állapotokról, mint bármelyly más lulvarnál.
Szó volt a' két udvar közt az amúr-folyói hajózásról. Az Amur, melyly
Sibériában ered, azon egyetlen nagyobb folyó, melyly az orosz birtokból
kelet felé megy, 's melyly által egyenes öszszeköttetés lenne létesithet
a'
Oroszország az egyetlen hatalom melyly az
csendes óceánnal.
angolok legújabb békekötése eltt, diplomatikai öszszeköttetésének némi

—

,

kis sikerével dicsekedhetik.

Chinának 250 ezer négysz. méit'öldnyi öszszes területébl vC csendes
tenger melletti mintegy 10 ezer négysz. midet elióglaló lajiály a' chinai
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mveltség f széke. Ezen arány tehát a' birodalom öszszes területe, 's
annak legmveltebb része közt mintegy középen áll ahoz képest, melylyben Porosz- és Francziaország áll Európa egész területéhez. Ho/mw tartotartatik a' chinaiak által a' fold középpontjának, 's neveztetik ezért
közép' virágának (Tschong-Kuni) körüle fekszik a' többi tartomány,
melylyek a' chinai mveltség kitnbb fészkei, 's hol a' tliea terem.
Kuang-tju-ki tanúságos és kimerít terményleirásában a' chinai birodalomnak 9 tartománya emlittetik melylyben theacsemete találtatik az

mány

a'

—

;

,

,

éjszaki szél. 35 fokától dél felé

's

többnyire

a'

nagy Kiáng folyó

déli részén;

ezek Kiáng-nan Ho-nan, Tsche-Kiáng, Kiang-si, Hu-Kuang, Szutschuan Fu-kian, Yunnan, Kuei-tscheu.
A' chinai mveltség legfbb jelenségei 's emlékeiül szoktak emlittetni
a' nagij kfal, 's a' császári csatorna, melylyek a' bennszülöttek öntudatában is ugy tnnek fel, mint az ország természetével öszszeforrt müvek.
A' nagij kfal, melylyrl Barrow azt irja, hogy Anglia és Scótia 1,800,000
épületének öszszes fala, egy házra 2000 köblábat számítva, nem foglal
magában anynyi építési anyagot, ujabb idben elvesztette fontosságát 's
magok a' chinaiak által is közönyösen kezd tekintetni. A' csorbák,
A'
miket rajta idrl idre az id foga ejt, ki sem javíttatnak többé.
császárcsatorna (Yun-liang-ho) éjszaktól délnek 250 mfdnyi hoszszuságban futja át a' chinai mély lapályt, 's az els osztályú (Fu nev)
chinai városok legnagyobb része mellette fekszik.
Kiaking császárnak 1820-ban történt halála után Tao-Kuang (értelem
:

,

,

—

fénye) lépett a' trónra, ki, a' volt császár második fia, 1783-ban született.
szolga. 'S
's okos uralkodó
de környezetében alig találkozik
a' mandarinokat a' császárnál bevádolni életveszélylyel jár; mert egymást
kölcsönösen gyámolitják, 's az ellenök kelt j^anaszokat elnyomják. Ezért

Jószív

h

,

Chinában példabeszéd ,,ne vádold a' mandarint", 's „jó mandarinnak
ritkán van jó vége." Uralkodása igen szerencsétlen. Nagy áradások borították el az országot , drágaság és éhség dúlt az éjszaki tartományokban,
a' déli és parti vidékeket cholera pusztította. E' miatt lázongások törtek
ki, miket csak a' legnagyobb erfeszítéssel lehete elnyomni.
A' chinai szellemvilágban haladás nem látható. Tudomány, mvészet,
nyelv, vallás, kormány 's polgári intézmények
minden a' régi kerékvá:

—

gásban. A' chinai ifjuságnevelése's minden intézkedés vaskövetkezetességgel van oda irányozva, hogy a' szellem minden szabadabb röpte álomban
tartassék vagy elnyomassék. A' nemzedék e' szerint mindig csak az lenne,
a' mi elde volt, 's önállásu
szellemkifejtésrl lemondva, a' múltban
találná ideálját; örök feladása lenne a' már bevégzett utat újra meg újra
megfutni. Ezen évezredes rendszerbl magyarázható a' chinai mveltség
megállapodása, 's az idegen mveltség befolyásának ekkorigi gondos
kizárása 's elhárítása; azon szomorú kép, miszerint a' selyemnek és
])orczellántorny oknak és piczinyke ni lábaknak e'czifra országa a' jövendben semmi szellemi törekvéspontot nem tz maga elébe, 's elméje
csigapályán jár,melyly az európai szellem eltt megfoghatatlan. Azonban
ijedve kérdjük Európától valljon nem közelit-e
is e' töredékeny,
halavány képhez ott a' távol keleten, nem ölti-e földrészünk társas és
politikai élete körül is ama' gúnyolt chinai rendszer redves karjait?!
,
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Chinán')! í»zóló Icfrujahl)

munk.ák

:

Daris

:

fh" Chinese (2 kötet.

London,

I80G.) (hitzlaff : íiistory of China (2 kötet. London, 183; németül
Banertöl. Quedlinbnrf;, 1M3(Í); Lindsay és Gutziaff „fícportja'' melylyet
a' parlameut elébe adtak, 's melyly l833-ban nyomtatásban is megjelent;

—

továbbá China

Buniett

18—20

és

leirása

eoryebektol

kötetében.

—

,

Murray, Crawford Gordon, Lynn, Wallace,
az Edinburgh Cahinet-Lihrary
,

nevezetesen

T.

liáboní. Az ujabb idÖ köztöiekvése
bevonni a'
löld minden népeit az emberi nem naf]jyszerü mozfralmaiba, 's a' keresztyénség és polgárisodás jótékonyságát minden égöv alatt otthonositani.
Vasco de Gama és Columb. e' két nagy tengeri utazó, mcgnyiták az utakat, melylyeken az európai miveldés négy világrész felé hóditólag halad
elo. A'nagy genuai nyomdokán a' spanyolok, brittek, portugallok, hollandiaiak és francziák Amerika egész continensét kifürkészték 's meghóditák;
a' nagy portugall pedig ezereknek mutatott utat, kik azóta Déláfrika- és
Délázsiába hatottak és Óceánia véjjetlen szigetvilágában egy ui viláo;részben, a polgarisodas számára uj feladatot nyertek. Nincs erö, nincs
szenvedély, jó 's rósz, mi e' többszázados munkánál közre ne hatott volna.
Harczfi és tengerész missionarius és keresked vetélkedve mködének
's gyakran
olyly befolyások
miknek akadályozó hatás tulajdoníttatik,
mink az udvarok politikája 's a' népek vetélve, hatalmas elmozdító eszközökül szolgáltak. Példa erre Keletindia hol az európai kereskedés
minden tekintetben alárendelt állású vala két századig, mignem az angolfranczia háborúkor Dupleix (franczia) olyly politikát követett, melyly az
angol Clive 's utódai alatt a' brittek rengeteg keletindiai birodalmának
alapját vetette. A' világuralkodásu kereskedk figyelme az indiai els
szerencsés vállalatok után fordult Chinára. A' nyereséges kereskedés ez
országgal nagyrészben fedezte a' kiadásokat, miket a' keletindiai társulatok pazarlásai okoztanak. De a' chinaiak koránsem hajlottak e' közlekedésnek olyly kiterjedést engedni, mint külföldi keresked barátaik kívántak. Meghiúsultak az angolok miden követségei
mihelyt a' közlekedés
szabadságának csiklandós pontját érintek. Midn 1834. a' keletindiai
keresked társulat egyedárussága megsznt
fordulatpontnak kellett
bekövetkeznie. Egyedárussággal biró társulat könynyebben elviselheti a'
fosztogatásokat, mik Chinában gyakoriak voltak, mint magán embei",
kit a' kár osztatlanul sújt. A' mint tehát az egyedárusság megsznt,
Angliában egész kara emelkedett a' hangoknak
melyly a' kormánytól
kivánta, miszerint a' chinai uralkodás szkség esetében kényszeritessék
is, szabadabb kereskedelmi rendszer követésére. China eljárása termesze
tes következése volt az ottani ferde felfogásnak és ferde igazgatási elveknek. Hogy birodalmuk terményeit, melylyek nélkül az idegenek el nem
lehetnének, becserélni megengedek, részökrl már ez is magas kegyül
tekintetek. Velk azonban egyenes közlekedésbe jni nem akartak; tiltva
ln tanítani ket az ország nyelvére 's irodalmára közlekedésül csak
néhány hely jeleltetett ki számukra tolmácsok 's kereskedési biztosok
rendeltettek, kikkel egyedül üzérkedjenek. így támadt a' közönségesen
,Hony^-nak neveztetett társulat, melyly az idcgenekkeli kereskedésre kizárólag feljogositatott. E' társulat sok panaszra szolgált alkalmul az eurórhiiiai-nii;;ol
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paíaknak. Minthogy tagjainak idegenek iránt veszélyes kezességet kellé
vállalniok erre kevés jóravaló ember akadt; a' szám tehát öszszeolvadt,
a' chinaiak hong-kereskedökül csak íiguransokat írattak be
kiket könynyelmüen áldoztanak fel. Bankbukások, a' poi'tékák árának önkénytes
felébb emelése vagy leszállítása miatt az idegen kereskedk csempészetre
hivék feljogosítva magokat. E' tilalmas kereskedés ellen ismét a' chinaiak
fleg az ellen hogy igen sok mákony vitetik be. A' mákony
zúgolódtak
kereskedés a' múlt század közepén támadt, hogy elégséges csereszerül
szolgáljon a' chinai portékákért, melylyeknek fogyasztása, különösen a'
theáé, mindinkább növekedett. Midn a' mákony gyarapodó használata
ellen a' chinai kormány tilalmakkal kezdene élni, ára roppantul emelkedett. A' 18-ik század vége felé a' mákony-dohányzás el volt terjedve
az egész chinai birodalomban. E' században a' csempészet rendszei-itve
lön 's példátlan kiterjedést nyert. Linting szigetén, közel a' tigris- öbölhez
nagy mákonyrakhely vala, ide folyvást érkezének ersen fegyverzett
csempészhajók, mik szükség esetén mérkzni foghattak a' chinai tengeri
ervel. St a' birodalom egyéb partjain is, néhol erszakot alkalmazva,
's a' chinai hatóságokat sértve, merészkedtek kísérleteket tenni.
:

,

,

,

Midn a' keletindiai keresked társulat egyedáruskodása megsznt,
komoly viszálkodások támadtak az európai kereskedk 's Canton hatóságai közt. A' kereskedk követelék a' hongok szaporítását; a' számos bankbukás födözését követelték, hogy a' kereskedelmi idszakon kívül is
jöhessenek Cantonba 's családaikat magokkal hozhassák 'stb. E' követelések másodika teljesíttetett, a' többi teljesedése iránt pedig reménységben
voltak. Ez idben jött lord Napiéi; mint a' britt kereskedés ffelügyelje
Cantonba, 's itt legott mint kormánybiztos lépett fel. A' chinaiak nem
akarák t, mint ilyiyet ehsmerni állítván hogy Pekingbe nem tétetett
;

,

,

jelentés az iránt, miként kereskedelmi elnök helyett királyi hivatalnok
jÖend, 's ezenfölül az állítólagos küldött felhatalmaztatást sem mutathat
elé. 'ö valóban elfeledkezének Angliában fölhatalmazást adni Lord Na-

piernek. E' mulasztás a' lord minden egyezkedéseit meghiusítá. Követeléseit, miszerint ne a' hongokkai, hanem a' fhatóságokkal tehesse mao-át
közlekedésbe 's ezek által mint velk egyenl állású tekintessék, a' chinaiak
viszszautasiták ; 's mida ebben Napiermeg nem nyugvók, félbenszakaszták
a' kereskedést. Lord Napier csekély erélye 's íÖldíeí egj részének azon
te:te, hogy kérvénynyel járulának a' chinai hatósághoz, a' chínaíakat
makacscságukban eljárásukat illetleg, még inkább megersité, a' kereskedés elébb nem engedhet meg, mondák, míg Napier hadi hajóival miket
,

akközben védelmére hozatott,

nem

a'

nem hagyja 's Makaóba
„minthogy nem akarja, miszerint

gyöngyfolyót

el

Útlevelet kért a' lord
valljanak; enged tehát azon reményben, mikép egykor
elj a' nap, midn olyly er által, minek semmi ellen nem állhatand, olyly
mint Nagy-Brittannia követét megilleti" A' lord
álláspontra jut, mely ly
elutazása gyalázatos fosztogatásokra szolgált alkalmul. Napier súlyos
betegsége daczára a' legkíkeresettebb boszontásoknak ln kitéve. Útjában gyakran feltartóztatott. Hiába monda orvosa, miként a' hajó gyógyszerek híával levén ha gyorsan Makaóba nem eveznek, halála kikerülhetetlen. A' chinaiak csónakaikkal körülszállongák szünetlenül a' hajót
víszsza

a'

tér.

kereskedk kárt

t

:
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gong, tantam és egyéb hangszerekkel kliíUlKitlaii lármát csináltak.
Czélok el Ion érve. Lord Nepier oct. 11-én lö34. alig hogy Macaóba ért,
's

meghalálozott.

Napicr utódai, Robinson és

Ellioi feltétlen engedékenységgel fegyverehinaiak haragját. De ez engedékenység a' harcz kitörését segité
csak. A' mellett vatítag hibát követtek el Uohinson és Elliot az által, hogy
ii
csenn)észekkcl nyilvánosan közlekedtek, l^)3^)-ben szigorú rendszabályok hozattak a' csempészet ellen. A' császári biztos Lin Tsesiu , egy minmiszerint az angol kereskedk
den tekintetben jeles térfi követelte
minden mákonyt adjanak át 's Ígérjék meg, hogy e' gyalázatos kereskedést
többé nem üzcndik. Lin a' kereskedökhez intézett iratában többek közt
igy szól:,, Mi évrl évre ellátunk benneteket a' legjobb áruczikkekkel. Kedveztünk lehet legnagyobb mértékben, 's mivel köszöntétek meg kedvezésünket? illtetek törvényeink szerint? Kimélétek-e mások életét, midn
hasznotokat kerestétek? Mi végre hoztok nekünk mákonyt, melylyel saját
országtokban nem szoktak élni 's melylyel az embereknek halált és veszedelmet okoztok? Ilyly dolog mindenkit fellázithat 's a' császár menynyei
értelme eltt épen nem menthet. "-De«í nev mákonyárus,raaga igazolása
végett, Cantonba idéztetett. Elliot t, a' veszélytl fenyegetettet, biztosságba helyzé, mi a' chinaiakat ftökig ingerié. Elzárkózás 's éhség által
gyötörtetve, kénytelenittettek az angolok engedni. Elliot , 20,291 láda
mákonyt, a' hajók öszszes tartalmát, kiszolgáltatá raelylyet a' ehinaiak
árkokba szórtak, mész- és olajjal megkevertek 's aztán tengerbe vétenek.
Az engedékenység ujabban is roszul gyümölcsözött. Azt igényelték a'
ehinaiak, hogy minden érkez hajót megmotozhassanak 's minden angol,
ki a' tiltott kereskedésen rajta kapatnék, elitélésül nekik adassék át. Sikeretlen egyezkedések után elhagyák az angolok Cantont. A' kereskedés
megsznt. Itt ott csetepaték történtek. Xov. 3-án 1839. megtámadák az
angolok a' chinai tengeri ert 's könynyedén elbántak vele. 13. és 14-én
a' ehinaiak ügyekeztek Hongkongnál az angol tengeri ert szétszórni. Az
angliávali kereskedést örök idkre megszakasztottnak uyilvániták
'a
szabadságot adtak vadászhatni az angolokra, mint az erdei állatokra. Az
angolok készületeket tnek 's elégtétet 's kárpótlást követeltenek. Elliot
ket kárpótlás végett az angol kormányhoz utasitá, de a' melyly azt el
nem ismerte. Az angol matrózok 's ehinaiak közt kiütött czivódás , melyly
közben az utóbbiak egyike megöletett, még roszabbá tette az angolok
helyzetét Cantonban. Midn az angolok vonakodtak a' bnösöket kiadni,
Lin megtiltá ugy INIacao mint Cantonban az angoloknak élelmi szereket
adni, 's lö39-ki aug. végén az angolok elhagyák Macaót, és hajóra szálltak Hongkongnál. Kgy kísérlet alkalmával chinaiaktól élelmi szereket
szerezni, ellenségeskedés tört ki a' chinaiakkal, mire Lin azután parancsot adott a' bennszülötteknek hogy felfegyverkezzenek 's az angolokat
semmisittsék meg. Elliot hiába próbált békés egyezést eszközölni a' chinai
admirál Kuang 29 hadi hajóval kiindult az angol hadihajók elfogására,
de 6 hajójának veszteségével Tschtini-piig viszszaveretett. Ez ellenséges
öszszeütközés következése ln minden közlekedés megszakadása, 's növekedett keserség.
Elliot ismételt békekisérletei czélra nem vezettek.
Néhány még Macaóban tartózkodó angollal együtt 1840. febr, elején Yih
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chínaí vezér áítal elzetett Maeaóból, st
akarta gyújtani az angol hajókat,

éjjel fel
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a'

chinaí hajóssereg febr. 28-án

mi azonban nem

sikerült.

Most

jun. 28-kára Elliot admirál alatt
alatt, 's elzárta a' Tigris folyót, mig
's

angol hajóssereg jelent meg Canton
az angol hadi er másik része jul. 5-ikén Tschusan szigetet 's annak
fvárosát Tinghait foglalta el, Amoyt ldözte 's ennek bástyáit lerontotta. Azután Elliot a' chinai birodalom éjszaki partjaira evezett
's auo-.
11-ikén a' Pekingbe vezet Pe-ho folyóra szállt, hogy a' kormány hivatalos irományainak a' chinai császár kezébe adatását kivivja, melylyek
elfogadásától Lin Cantonban vonakodott. E' czél el is éretett. Az angol
hadi er jelenléte a' császári lakhely közelében pillanatnyi engedékenységet eszközölt. A' császár küldöttei átvették az irományokat, csodálkozást
tettettek az események fölött, békére hajlóknak mutatkoztak,'s a' négyheti
alkudozás utána' császár megigérte, hogy biztost küld a' béke végképpi
megkötésére Cantonba, ha az angol flotta szinte oda vonul. Elliot meg hagyta
magát csalni ez Ígéretek által 's viszszaevezett Cantonba, hol 1840. nov.
20-kán Ke-schan cs. biztos megjelent 's az alkudozások megkezddtek.
E' közben Bremer Commodore vette át a' hajóssereg parancsnokságát,
Elliot viszszahivatván, 's midn az alkudozások hoszszas id után sem
vezettek czélra, 1841. jan. 9-ikén elfoglalák az angolok a' Tigris partján
lev ersségeket, 's nagy károkat tettek a' dunaiaknak. Ezen erteljes
fellépés sikeres volt. Jan. 20-ikán elleges békeszerzdés köttetett, miszerint a' cantoni kiköt ismét megnyittatott, a' kereskedés felszabadittatott,
,

Hongkong

sziget az

angoloknak átadatott,

's

6 millió dollárnyi kárpótlási

öszszeg biztosittatott. Az angol hajóssereg Hongkongba vonult viszsza. De
miután az elleges békekötés a' chinai kormány által febr, 24-ig sem
hagyatott helyben, az ellenségeskedések újra elkezddtek. Az angolok újra
elfoglalták a' tigrisi ersségeket, elrontották a' chinai hajókat, mart. 18,
Cantonig nyomultak 's bevették a' külvárosokat. A' chinaiak fegyvernyugvást kértek, melyly mart. 20-ig olyly feltétel alatt adatott meg, hogy a'
kereskedés szabadittassék fel 's a' kereskedk biztosíttassanak. De most sem
mutattak a' chinaiak komoly szándékot a' béke helyreállitására, st háborúra tettek készületeket 's a' császár kemény büntetéssel fenyegetett
mindent, ki békérl szól. Ellenséges érzelm rendeletek bocsáttattak ki
az angolok ellen a' fegyveres er Cantonban 50 ezer fre szaporittatott
's ezen er parancsnoksága Yih-schan mandschu vezérre 's Hu ministerre
h'iz^toit.Keschan pedig, mint ki az elleges békeszerzdésnél engedékenynek
's azután gyávának mutatkozott
halálra 's jószágelkobzásra Ítéltetett.
Az angol kereskedés
felügyelje, Elliot kapitány, látván e' készületeket megtámadást parancsolt Canton ellen. A' kiszállásra rendelt hader
parancsnoka, sir Hugh Govgh vezérrnagy, máj. 24-én elfoglalta a' factoriákat 's külvárosokat, 'a 25-ikén 2,500 emberével megverte az egész
cantoni hadi ert, mig a' tengeri hadsereg a' parti ersségeket 's a' chinai
hajókat tette tönkre. Már a' belváros ellen akart táraadást intézni, midn
Hu rainister megjelent 's uj alkudozást ajánlott. Elliot kapitány még egyszer engedett, 's máj. 27-ikén kevés módosítással létrejött a' már egyszer
megkötött szerzdés, a' chinai 's tatár seregeknek 13 mérföldnyire kellett
távozni Cantontól, az angolok elhagyák az elfoglalt ersségeket , 5 miHÍQ
,
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,
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a' IIonokereskiMlök azonnal oszszetettek, az angol
vonultak, 's egy idre iigy látszott, hogy a' chinaiak
si' békét szintén akarják. ]<jkkorig az angolok kevesel)b erélylyel folytatták a' háborút, mire több okaik lehettek. Talán attól tartottak, hogy

dollár luullki'u-potlíust
luijók

Hongkongba

keményebb

eljárás által

körülmények közt

mélyebben keverednek

háborúba, mint akkori

a'

])énzügyi tekintetbl sem akartak a' theakereskedéssel egészen íelhagyni, melyly az ellenségeskedések folytán is,
kölesönös szükségbl, részint nyilván, részint titkon zetett. Jobban szerették csak egyes ostromzárok 's gyzelmek által riasztani meg a' chinai
oliajtottiik,

's

udvart, mig más oldalról a' békés viszonyokat fentartani ügyekeztek. De
végre belátta az angol kormány, hogy olyly tétovázó eljárás nem vezetiiet
maradandó békére 's midn China uj nehézségeket tett a' szerzdött
feltételek teljesítésében 's uj hadi készületekkel kezde foglalkodni, Angolország is az akkorigitól különböz erélyes politikát kezde követni 's
hatalmas hadi készületeket telt. Elliut kapitány helyébe sir Henry Pottinge,r neveztetett teljhatalmú ffelügyelvé, 's Parker admirál a' hajóssereg
fpai'anesnokává, Sir lliigh Guugh megtartván a' szárazi hadsereg
parancsnokságát. A' két els 1841-ben aug. 9-én ért Macaoba, ersített
hajó- 's szárazi hadsereggel. Az uj parancsnokok azonnal elhatározták
Hongkong legfontosabb helyeit elfoglalni, 's Nankingra és a' nagy császárcsatornára elszánt támadást intézni, és ezáltal a' chinai foi'galmat f
életerében, metszeni keresztül. Aug. 21-kén hagyta el a' 34 hajóból álló
angol hajóssereg Hongkong szigetet, négy órai harcz után, melylyben a'
chinaiak teljes veszestéget szenvedtek, bevette a' gyzhetlennek tartott
Anioyt, hol tetemes hadi készületet talált 's foglalt el 's az Amoy eltt
fekv Ku-lang-su szigeten kis rsereget hagyván, Tschu-sán ellen indult.
Itt keményebb elleutállásra találtak ugyan, mint ekkorig tapasztaltak a'
chinaiak részérl, de e' szigetet is sept. 30-án csakugyan elfoglalák, 's
Tschin-hai felé fordultak a' Ta-hea torkolatánál, melylyet a' chinaiak jól
megersítettek. A' gyzelem itt is az angoloké lett, 's a' város oct. 10-én
rövid harcz után elfoglaltatott. Két nappal késbben Ning-po is megadta
magát kardcsapás nélkül. Ha azonban a' tevleges bátorság hiányzani
látszott is a' chinaiak részérl, kik számszerinti nagyobb er mellett sem
álltak helyet, annál nagyobb szenvedleges makacscságot mutattak. Az
elfoglalt városokat lakosoktól üresen találták, kik legbecsesb vagyonukkal eltávoztak. Árulás egy esetben sem mutatkozott: st nem lehete olyly
bennszülöttet találni, ki az angol hivatalos küldeményeket a' chinai hatóságoknak kézbesítette volna. Az angolok egy ideig Ning-póban maradtak,
mig várt ersítéseik megérkezendének. A' chinaiak ez id alatt is megkísértették a' támadást, de könynyen 's nagy veszteséggel verettek viszsza.
Elérkezvén az ersítés, Tscha-pu felé nyomultak melyly a' china-japáni
kereskedés piacza, 's e' várost is, csekély ellentállás után, 1842-ki május
18-án elfoglalák. Azután a' Yan-tse-kiang torkolatához eveztek, melylyet
jun. 13-án értekel, felhajóztak e' folyón a' Wu-sang beleömléseig 's kétórai álgyuzás után bevették az ersségeket melylyeket a' chinaiak e'
folyó elzárására emeltek 's több mint 250 ágyúval oltalmaztak. Jun. 19.
Schang-hai fontos keresked-város esett csaknem kardcsapás nélkül
kezeikbe, jul. 21-ikéu pedig Tschiu-kiang-fu a' császárcsatorua kulcsa,
,
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Yang-tse-kianggal egyesül. A' tatárok itt hiába fejtettek ki
's veszve látván ügyöket, nejeik 's gyermekeikkel együtt
megölték magokat, mit már több más alkalommal is tettek a' legyzött
tatár vezérek. Ezután Nanking felé fordultak az angolok, melylyet aug.
6-án értek el. Végre megpuhult a' chinaiak makacscsága fegyvernyugvásért könyörögtek békealkudozások megkezdése végett. Aug. 15-kén
három a' császártól küldött biztos érkezett meg, 's már aug. 26-kán szerzdés jött létre, miszerint az angoloknak CantouonkivülAmoy,Fu-tscheufu, Ning-po és Schang-hai kikötök is felnyittattak 's Hongkong átengedtetett, egyszersmind ezen 5 kikötben consulok tarthatása, egyenl bánás,
a' vámok szabályozása, 's 21 millió dollárnyi hadi kárpótlás biztosittatott.
E' szerzdést a' császár is helybenhagyta. Francziaországgal 's éjszaki
Amerikával hasonló kereskedelmi szerzdések köttettek, 's végre a' chinai
V. S.
kikötök minden európai nemzetnek megnyittattak.

melyly

itt

példás vitézséget,

;
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Chirurgia

1.

Sebészet.

Chlorolorili. Vegytani öszszeköttetése a' cA/drnak és forrnylnak,
melylyeket körülbelül egy idbea (1831 's 1832) találtak fel a' franczia
Soubeiran 's a' német Liebig. Amaz, ki e' vegyületet Ether chlorique-xiak
nevezé, épen anynyira nem vala tisztában vegytani alkatrészei iránt,
mint Liebig; 's elször Dumas mutatá ki valódi alkatrészeit 1835-ben,
melylyeknek megfelel Chloroform vagy Chloroformyl név azután a'
chemicusok által elfogadtatott. E' nevezet helyébe Berzelins a' rendszernek megfelelbb Formylsuperchlorid neve*: ajánlotta; Mitscherlich pedig
Jackson találmánya,
a' Chloraetherid nevet minden tud. alap nélkül.
sebészet kezébe a'
az érzékkábitó kénégenygz eszközt adott a'
gyakran rettegett késnek fájdalmatlanná tételére, úgy hogy azóta
gyakrabban lehet mtételekhez folyamodni 's általuk segiteni és életet
menteni holott elbb az ajánlott biztos siker segítség a' vele járó fájdalom félelme miatt a' beteg által viszszautasittatott. De századunkban
egyik találmány nyomban kergeti a' másikat. A' chloroform, mint fájdalomaltató érzékkábitó szer hatalmas vetélytársa ln a' kénégenynek. Ezen
uj vegytani hatalom, szinetlen, világos, könynyen elgzölgö, olajszer
folyadék, sajátságos kellemes édes izzel, 's kedves, almaféle illattal,
1, 48 specif. súlyú. Áll 2 r. szén, 2 r. vizanyagból, 's 6r. chlórból. Nehezen
gyúl 's zöldes lánggal ég.
Mióta olyly nevezetes szerré lett készítésére annál nagyobb figyelmet fordítottak mert ekkorig ára igen magas
volt. A' különböz készítési módok bírálati áttekintése azonban e' könyv
körén túlmenvén, itt csak Souberain módját emiitjük melylyet 1847.
nov. 29-dikén a' párisi akadémiában eladott. (Corapt. rend. 22. szám,
799 lap). A' magas ár természetes következése volt, hogy sokan jöttek
kísértetbe a' chloroformot meghamisitni. Minthogy pedig az orvosi használatnál igen fontos tekintet a' szer tisztasága, használat eltt mindenkor
jó azt gondosan megvizsgálni. A' vizsgálati módok közül legegyszerbb,
melylyet jl/zö/Zíe ajánl. Félig vizzel töltött próbáló pohárkába néhány csöpp
chloroform töltetik, melyly fenékre száll. Ha a' készítmény tiszta megtartja
átlátszóságát, ha pedig elhomályosodik, ez alkoholrészekre mutat. Soubeiran
szerint pedig destillált vizzel egyenl menynyiség (SQ>^ kénsavanyt kell
vegyitni, ha ebbe egy csepp jó chloroform tétetik, az azonnal fenékre
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ez jcio hogy a' chloroíbrmban tetemes menyA' cliloroform orvosi használatát illetleg, helsö
liasználatra
igen híg állapotl)an, már n'gehbcn alkalmaztatott Gcillot,
Formhy , Simpson 'stí). orvosok által, mint könynyü ingerl szer. Mint a'
kénégeny helyettesivel seborvosi mtétek fájdahnatlanná tételére, els
száll

,

li;i

pftlij;-

fönn úszik

nyiségíí alkohol van.

,

,

—

,

decsak oktatlan állatokon fYt»M/v'//A' párisi ])hy8Íológ,
azokról 1847. mart. 8-ikiin adta be jelentését a' tud. akadémiájának,
hogy t. i. a' ehlorofbrniot belehell állat néhány perez alatt egészen
aetherizálvu volt. Embereken ár.Shnpson kisérté meg hatását Edinburghban, 's kisérletei eredményéül az angol orvosi folyóiratokban meleg magasztalását közié a' chlorofbrmnak, melylynok következ elnyöket tulajdoa' chloroformlxil sokkal kevesebb menynyiség
nitott a' kénégeny felett
kell hasonló hatás elidézésére, mint a' kénégenybl; a' hatás sokkal
tett volt kisérletcket,
ki

:

gyorsabb, teljesebb 's közönségesen tovább tartó; a' felizgatottság stádiuma rövidebb, miután az érzéketlenség 1 — 2 perez múlva rendesen
beáll, miáltal a' seborvos idt nyer; a' chloroform beszivása a' betegre
nézve is kellemesb, szaga hamarabb elenyészik, 's beszivásához semmi
kiilönösb készület sem kell. SO személylyel tett kísérletek után szerzett
szerint a' i*endes tünemények következk voltak els két
vagy három mély lehellés után melegség érzete támad, melylya' mellbl
a' tagokba terjed, 's melylyet csakhamar borzadás és merevedés érzete

tapasztalás

:

követ, azután elalszik az érz tehetség, 's végre az öntudat. A' chloroform által okozott álom alatt többnyire felfüggesztve látszik minden
agy vel-mködés, legalább hiányzik minden endékezet legtöbb esetben
álomképek állanak el. A' lélekzetvétel eleinte ugy történik, mint közönséges álomnál az érverés azonban lassankint halkabb lesz az izmok
megmerevülnek, íjörcsös vonao-lásba csak ritkán inek. Kis adao;okban 's
lassan véve a' chloroform kellemes vi(him állapotba teszi a' kedélyt,
mint a' AVonnega. A' beszivást ugy intézte el Simpson, hogy 1
drachma folyadékot egy zsebkend belsejébe töltött, 's azt kehelyalaEzek, rövid vonákúvá idomitva, a' betegnek szája 's óra alá tartá.
sokban Sinipso7i els közleményei, melylyek nagy részvéttel fogadtattak
mindenfelé, 's Anglián kivid is számtalan kisérlet tárgyai lettek.
Ezen ujabb kísérletek nyomán bveblien kifejtetett e' chloroform érdeme,
elnye a' kénégeny fölött, 's czélszerübb használás! módja. — Csaknem
kivétel nélkül minden esetben sikerült a' chloroform beszívatása által
érzéketlenséget hozni el; de itt is, mint a' kénégenynél némelyly
egyének ersebben álltak ellent mint mások. A' mi az elkábitásra szükséges chloroform menynyiségét illeti czélszerü készület alkalmazásával
100 csepp tiszta, alkohollal nem kevert folyadék egyszerrei sikerhez
teljesen elegendnek találtatott. Mindazok, kik elbb kénégenyt kóstoltak megvallják, hogy a' chloroform beszivása kellemesebb, a' mi a'
chloroform jobb szagának, 's csekélyebb ingeriségének tulajdonítandó,
mert a' chloroform alkalmazásánál csak igen ritkán tapasztaltatott köhögés és eíryéb lélekzésí nehézséír. Ilojiy a' kábulást megelzni szt>kott
nagyobb izgatottság, melyly a' kénégenynél el szokott joni a ehloroformnál csaknem egészen elmarad, hogy czélszerü alkalmazás mellett a'
betegek csaknem sohasem vonakodnak a" beszivástól hogy az eljnráíi
;
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további folyamatában hányás nem szokott következni 'stb. mind ez nagy
fontosságú ugy a' betegekre, mint az orvosra nézve. Ébredésnél gyakran
részeg fecsegés 's böbeszédüség mutatkozik. A' hatás gyorsasága természet
szerint lényegesen függ az egyéniségtl, a' készitmény tisztaságától, az
alkalmazás módjától. Hol mindezen feltétel kedvez volt 1 perez megtette
50 másodpercz is czélra vezetett. A' mi az alkahnazás
liatását st 30
módját illeti, Síwí;?50» emiitett egyszer módja helyébe, melyly az els
beszivást némileg mégis nehezíti, 's azáltal alkalmatlanná leliet hogy a'
brt közvetlenül érint anyag égetést okoz o^élszerbbnek találtatott
némi egyszer apparátus milylyet Parisban Charriere
Tbingenben
Bruns 'stb. készítettek. Hogy ilyly ers szer alkalmazásánál nagy vigyázat kell, 's az csak orvosi felügyelet alatt engedend igen természetes.
Vannak azonban a' chloroformnak ellenséo;ei is az orvosi viláoban, de
tapasztalása czáfolja
a' kiknek véleményét igen számos jeles
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Cholera. A' Choleráróla'Közh. Ism. Tárának Hl-ik kötetél)en Balogh
Pál orvos úr által irt kimerít czikkhez csaknémelyly ujabb adatokat toldunk e' rémes betegséget illetleg. Mióta Európát 1830 32ban keresztldúlta, annak legnyugatibb részeit is meglátogatta, 's innét átment Afrikába és Amerikába is, azóta soha egészen meg nem sznt, 's egyes cliolera-esetek itt-ott folytonosan mutatkoztak. Azonban az emberek félelme,
bvebb megismerkedés után, nem vala már olyly nagy. A' cholera ragályosságáróli kételkedés mind inkább elterjedt, 's legújabb dúlásai alkalmával már a' kormányok nem tartották szükségesnek quarantainekat 's
Gordonokat húzni, melylyek tapasztalás szerint a' cholera terjedése ellen
semmit sem használtak a' népet pedig nyugtalanították 's keresetében,
forgalmában gátolták és károsították. A' cholerától valamelyly utában
es országot meguKínteni nem lehet; e' tekintetben minden eszköz sikcretlen
maradt, de az egyesek védhetik magokat azon ártalmak elkerülése által,
mellyek a' betegség kitörését elmozdítják 's a' felsség és hatóságok is

—

,

,

sokat tehetnek a' vész korlátozására, a' menynyiben a' magokat védeni
nem képes egyeseket gyámolitják. E' tekintetben szükséges az élelmi szerek eladásárai pontos felügyelés, hogy azok romlottak 's éretlenek ne
legyenek továbbá a' piacznak szükséges élelmi szerekkel ellátása valamint a' tzi fáról 's ruházatról gondoskodás szegények számára, a' káros
kigzölgést terjeszt helyek tisztittatása 's a' t. Segélytelen egyesek megmentésére pedig kötelessége a' községnek vagy hatóságnak cholerakórházak felállitása a' nagyobb helyeken, 's menhelyek elrendezése kisebb
helyeken hol egyes elhagyatott betegek ápolást találjanak, gondoskodás
a' vagyontalan betegekrl saját lakaikban, mire igen ozélszerü az egyesü;

,
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mködés elegend számú

betegápolók felállitása és orvosok alkaltöbben bizonyos meghatározott helyeken
folyvást rt álljanak, hogy a' betegek rögtön segélyre találhassanak; a'
népnek oktatása 's felvilágosítása aziránt mit kelljen tennie az orvos
megérkeztéig, orvosszerek kiosztása egyes helységekbe 's a' t.
A' cholera legújabb nagyszer látogatása, melyly ,, harmadik epidémia"
név alatt ismeretes az orvosi világban, bár borzasztó ervel dühöngött, a'
politikai izgatottság 's rémes polgári liá borúk csak alig múlt korában alig
*
leti

mazása
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kik közöl egy vagy
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('li(»l(Ma,

lf>4

nagyobb Hgyelinct,

i^ei'jeszte

l/lclinct

pedig éppen

nem.

Az emberek

ezer alakban látták a' balált, 's rész/mt inogunták az ('letot.
A^ choleni lognjabb (bannadik) (lUbiingcse. 184(t-ban rögtön azon bir
clüliöng, és sokkal
UM'jeilt el, bogv a" ebolcra l'ersiában iszonyatosan

mint az elbbi években. Egész pAirópa tartott
földrészt meglátogatá'sanynyi áldozatot ragadt el. Az aggály mindinkább növekedett, minél sebesebben
közeledett a" járvány luir(')[)a liatáraiboz, melylyeket lö47-ben ('í^akngyan
Kimagyariizbatian elbi/akodással álliták némelyly orvosok,
:it is lépett.
hogy eznttal l'airó[)a nyugatára nem jövend, de mieltt észrevették magokat, már Berlinben kiütött, ott magának nemcsak Poroszhon- hanem
egész Európára nézve is fészket alakitván. A' járviíny ezúttal sokkal sebesebben terjedt, mint elbb, nem azért, mert az elbbi haszontalan elzárások mo.st mellztettek, hanem mert a' betegségre való elbbi hajlani
mé'g ki nem aludt az enil)erckl)en. A' eholera, ezen harmadik j;írvány
alatt, sokkal nagyobb ugrásokat tett, mint elbb, ]s különös pontokat
szemelt ki melylyekrl minden irányban kiterjcde. Asiában fleg Persiában egyébiránt a' eholera soha sem aludt ki hanem majd itt majd
amott megjelent kitnbb jelentség nélkül. így p. o. hirlapi tudósítások szerint Taurisban l.sH5-ben járványosán dühöngött. A" kaspi tenger nyngoti részén lakók elbeszélése szerint a' eholera (vagy ebez igen
hasonló l)etegség) majd minden évben ugyanazon dühösséggel hanem
szétszórva, különböz helyeken uralkodott. Fáj<laloni, hogy a' keleten
utazók eltelej ték erre tigyclmüket forditani. St keleti Indiában a' rósz
fészkében is a' lefolyt két évtized alatt kevéssé méltatfajú eholera
ták figyelemre e' fontos járványt, legalább az észrevételek Európába nem
igen jutottak el. Egyedül azt tudjuk, hogy a' eholera 1842 és 1843Euróban Kalkutta és jNladrasban ismét nagy mértékben düliíingött.
pában is fordultak el szétszórt egyes eholeraesetek st p. o. 1845ki nyárban Antwerpben járványnyá is növekedett.
A' eholera harmadik elterjedésérl szóló hireket leginkább csak hirlapokból kell mentenünk, 's azért igen nehéz, st csaknem lehetetlen
azt lefolyásában mindenütt követni. A' legels tudósítások Afghanlstanból erednek, tehát olyly tartományból, mclyly a' eholera által a' két
ehíbbi Ízben úgy szólván scnunit sem szenvedett. Kabulban nevezetesen 's Dnst Mohammcd bírt(d<ail)an l84.)ben iszonyú pusztításokat tett.
Innen késbb Khorassánba, Pcrsia keleti tartományába ment át, szinte
olyly nagy mértékben dühöngvén. Medsehcdben, az enditett tartomány fvárosában
az ottani lakosság egy harmadrészét meglepé. Onnan 1840ban lleratba ment Ilamra-Schah egész birtokán elterjedve, innét BoehaNyomult-e tovább elre éjszak felé y nem tudatlk, de meglerába.
het hogy innen Orenburgba 's az altai tartományokba jött, 's magát
azzal, melyly Astrachanból keletfelé terjedett, egyesité; 1846-ban egész
I'ersía cholerától lépetett meg ugyanazon idben. Innen éjszak felé fordult, 's egyesült azon járványnyal, mclyly a' caspi tenger mellett fekv
tartománvokat inisztitá. Persia minden naavobb városa eg\ másután
inegle|)etett 's
Szinte
lakossága nagyobb részétl megfosztatott.
184()-!)an az alsi) Indus folyó mellett, IMesopotamiában 's az Euphrnttöbb embert ragad
e'

jArvtlnytól, nielyly

el,

már egyszer ezen
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posványos tájakon is kiütött a' cholera járvány mclyés Persiában dühöngötl függetlennek kell tekinteni. Az elsbb Kurradsiban mutatkozott leginkább 's még ezen év lef'olvtában a' folyón fölfelé Heiderabadba húzódott, hol szinte számosan estek
áldozataiul. Bagdadban 184(5-diki septemberben ütött ki a' cholera. Schirasban 's a' persa öböl keleti oldalán csak kés szkor mutatkozott.
Nevezetes, hogy az Euphrat torkolata, st Baszra is a' cholerától mindeddig mentmaradt. Bagdadból a'cholerát a' mekkai zarándokok Arábiába
vivék 's ott olyly nagy mértékben dühöngött, hogy rövid id alatt, hir
szerint, több mint 20,000 ember esett áldozatául. Tovább terjedett-e
Arábia nyugati partjain, bizonyosan nem tudatik; de ugy látszik, hogy
a'
keleti partokon még eddig nem mutatkozott. Megjelent azonban
184:7-ben Aegyptusban, 's nevezetesen Kairóban igen nagy pusztítást
tett. Bagdadból a' Tigrisen t'öllélé terjedt 's némi ugrásokkal rögtön Diarbekrben jelent meg. Atalában, a' mint enditk ezen ujabb járványnak
sajátságai közé tai'tozik, hogy sokkal nagyobb ugrásokat tesz
mint az
elbbi, 's ismét, hogy egyes kórfészkeket alkot, melylyekböl minden
irányban kiterjeszkedik. Januárban 1847. Damaskusban volt 's innen
terjedett el egész Syriára, nevezetesen Aleppóban számos ember lett
áldozata. Ej szaknyugat és éjszak felé nem látszott terjedni; Kis-Asiát
ezúttal megkímélte
annál nagyobb mértékben lepte meg Örményországot. Innen két irányban folytatá útját, 's az Araxesen keresztül, a'
mostani orosz tartomány Eriwanba jött, hol 1847-ben iszonyatosan pusztított, 's nyugat felé Erzerumba.
Kétségkívül itt egyesült azon járványnyal, melyly a' másik utón, t. i. Diabekrböl Örményországba jött.
Taurisból a' caspi tenger nyugati partja hoszszában a' cholera Schirwan- és Georgiába jutott 's az emiitett tartományok minden részében sebesen elterjedett. Nevezetes azonban a' tudósítások szerint, hogy
a' cholera már 1846-ban, éppen a' Kaukázuson, jóllehet szelídebben,
de mégis járvány jellemmel uralkodott; 1847-ben a' hegység keleti
oldalán rendkivüleg dühöngött. Karsban igen sok embert seprett el.
Innen vagy Erzerumból az ismeretes karayániiton a' pontusi hegységen át Trebisondba jutott , kiterjedett Kis-Asia éjszaki partjain, 's
még azonévi octoberben kiütött Stambulban, hol végtelen sok nép lett
áldozatja. A' mi az európai török birodalombani kiterjedését illeti , eziránt
biztos statist
adatokkal nem birunk. Az orosz birodalomban Astr-achan volt ismét azon hely, honnan a' cholera 1847-ben mindenfelé
elterjedett. Ekkor ismét, mint a' második járványkor, két irányban ment,
elször a' Volga mentében Saratowba. Nevezetes hogy az ismert Herrenhutter-gyarmat Sarepta, ismét meg kiméltetett. További terjedésében a' Volga tájain majdnem ugyanazon irányt vette, mint 1830 és
1831-ben. Orenburgból nyugati Szibériába tei'jedett át. Az Uralokba és
a' kozákok közé már Saratowból jöhetett. Kazánban nagy mértékben
dühöngött. Igyjártabeaz Oroszbirodalom nyugati tájait, mindenütt iszonyú pusztítást hagyván maga után, mig aug. 21-én 1847. Krimmbe jutott
's csakhamar egész Oroszbirodalmat elborította. Odessában septemberben
jelent meg, Ukránia déli szélét elérvén, sebesen terjedett el az egész
tartományon; Kiewbe azonban csak september 23-kán jutott. Hirtelen,
és Ti<^rÍ6 melléki

At)^hanistan

lyet az
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sept. l^<-án kiütött Moszkvában, 's iniion iniiidcn irányhiin kitorVégre Now-gorod is iiK-gt'rzó csajcitiiiil c-^ak l*('t('ivára maradt
ezúttal menten; de késbben juliutj 24-éii 1S4.S. meglátogattatván általa,
Kivévén a' (iO-dik szélességi lókon túl íekv
irrcn sokat szenvedett.
éjszaki tartományokat, 1848. év kezdetén Oroszország minden kerülete el
Liefland és Kurland maradt még ment egy ideig
volt lepve eliolcrával
azután pedig Dorde nyáron át itt is nagy mértékben kiütött Mitau
/jrt/ban, a' boI a' lakosok közöl 4"/„ esett áldozatul, 's háromszor anynyi
megbetegedett. Lengyelország, Varsót kivévén, egész octoberig ment
\s

már

jeilctt.

,

,

—

;

—

Az orosz orvosi liirlap szerint 1847-ben volt Oroszországban,
nem számítva Lengyelországot, 285,460 cholerabeteg, 's ezek közöl

maradt.
ide

meglialt 11(5,000; 1848-ban 1,()Ü3,662 beteg, kik közöl elhalt 670,000;
Lengyelországban pedig 50,170 beteg, kikbl elveszett 23,240. Nagy
aggodalommal nézett Némethon a' keleti határok felé, mivel onnan várták legnagyobb bizonyossággal a' járvány beköszöntését. Azonban váratlanul kiütött líerlinben augustushó elején 's mindennap bizonyos, de

—

,

nem

telette

nagyszámú áldozatot ragadott

el.

Néhány nap múlva meg-

ezen tengeri városban szomorú nyomait hagyá.
Késbb mutatkozott Megdeburgban melylynek környéke sokat szenvedett általa. A' Berlin körüli falvakban aránylag jobban dühöngött, mint
valamint Galicziában, Posenben,
a' székvárosban. Ezután Lembergben
Danczigben, Potsdamban, 's más több helyeken ütött ki.
Hazánkban szinte beköszöntött a' kellemetlen vendég 1840-ik év tavaszán, sok áldozatot ragadott el mind a' hadseregnél, fleg a' mértékietlen 's
rendetlen életet viv muszka seregben, melyly gödényként nyelte a' nyers
tököt, ugorkát, dinynyét,
mind a' fcldnépe közöl. Szegeden, igen
nagy mértékben dúlt, 's többek közt a' derék Répássy Mihály tábornokot
A' koris megölte, ki nemesebb halált érdemlett volna a' csatamezn.
mány már 1848-ban, a' cholera közelgésének hirét hallva, bölcs c)vatossággal tn intézkedéseket e' gonosznak minél kisebb térre 's mértékre
leend szorítása végett. Országos choleraügyi választmányt állitott fel
szakért orvosokból; orvosokat köldött ki Törökországba, a' járvány természetével ellegesen megismerkedni 's a' t. A' választmány közzé tévé a'
járvány jelenségeinek, okainak, befolyásának megelz 's gyógyszereinek
kimerít leírását. 1849-ben valósággal megjelent hazánk határai közt az
öldökl angyal de a' forradalmi háború fegyvercsattogásai a' haldoklók
lepte Stcttint

is

,

és

,

—

,

—

—

,

jajveszéklése

,

a'

,

nagy

politikai

ingerültség,

's

késbben

a'

szomorú cata-

által okozott életunalom közt alig vétetett észre. Június folytán
belügymínisteríumnál alakúit egészségügyi osztály megrendelte a'
hivatalos jelentések pontos beküldését, de a' csakhamar bekövetkezett
luíború 's anarchia, melyly az egész országot elboritá, lehetlenné tette a'
statistikai adatok pontos öszszegyüjtését
és ez az oka, hogy mi is a'
hazánkban ez alkalommal uralkodott cholerának statistikai átnézetét
nem adhatjuk. Egyes orvosok azonban kötelességhü emberszeretettel
terjesztek ki a' szomorú jelenetre gondjaikat. D. Pólya Jósef a lapokban

sU'0[)ha
a'

,

kö/rzc tette tapasztalatait,

's

tanátsad(') czikkct'irtii' ,,C/ioleráról a'

magyar

miszerint az 184i)-iki cholera nem lepte meg egyenesen 's egyszerre, eljelek nélkül az embereket hanem eljelül minden esetben hajj^

népnek'-

;

Chosrew-pasa.

menés mutatkozott
veíze'lelnie

is

I(i7

meiylynek annak idejébeni elállításával a' cholerii
a' hasmenést megsziuiteto
's
legjobb sikert mutaták a' cliolera kiütésének megel,

elmúlt. Mértékletes életmód

nyálkás szerek
B.

zésében.

Chotek.

a'

—

Chosrew-pasa Törökország.
Chopin (Fridrik Ferencz) lengyel zenekölt
1.

,

remek zongorajátszé,

és

1810-ben Varsóhoz közel, Zelazovavolában. Tanítója volt Elsncr
József; a' legújabb lengyel forradalom alatt kivándorlott hónából Parisba.
Költeményei a' zongora számára, mikben különösen a' balkéz játéka nagy
igénybe vétetik, igen keresettek. Mint zongoravirtuóz nagy figyelmet
mikben valamint compositióiban is,
gerjesztett merész phantasiái által
ugy látszik, valami eltért keres a' szokásos szabályszerségtl 's ezért
elleneitl mvészietlen kapkodással vádoltatik a hatás után. Senkihez sem
akart liasonlítni, senkire sem emlékeztetni, 's e' részben szellemi rokona
Berlioznak. Ezen törekvés által az eredetiség után csekélyebb tehetség
mvész bizarr és barock modorba bukott volna, de Chopin elég ervel
birt czélját érni megküzdött a' nehézségekkel 's végre ellenei bámulatát
született

,

,

,

,

is

kivívta.

—

,

,

L.

Chotek (Károly) gr. 1843-ig Csehország fvárgrófja , az egyes. -csehmorva-sléziai udv. kamra elnöke, 's conf. minister Bécsben, szül. 1783ban, tanult Bécs- és Prágában, szolgálatba lépett 1803-ban; udv. titoknok lett az udv. kamránál 1807-ben. Hogy Európa országainak pénzügyi
kezelését megtanulja, császári parancsra lioszszabb utazást tett 1807-töl
1810-ig. Midn azonban az osztrák pénzügy Wallis gr. minister alatt
egészen átalakult; Chotek is más mezre lépett 's 1811-ben kormánytanácsos , 1812-ben pedig már Kreishauptmann lett Morvaország Prerau
kerületében. E' helyzetében úgy kitünteté magát fáradatlan munkásság
és személyes önfeláldozás által, nevezetesen az 1813-iki hadviselés alatt,
hogy ezért érdemrendet nyert, melyly ez alkalomra különösen alapíttatott.
Ezután Saurau gróf, az illyriai tartományok
kormánybiztosa, Tricstbc
hitta magához , hogy az ottani kormányszerkeztésben tanácsával éljen.
Chotek beutazta a' tartományt , megismerte annak szükségeit , gondoskodott az elhanyagolt népiskolákról 's utakról a' fenyeget éhség ellenében
erélyesen mozdította el a' burgonyatenyésztést, 's így anyagi és szellemi
tekintetben jóltevje lett ez elhagyott vidékeknek. 1816-ban, miután

f

,

Bianchi hadseregével Nápolyt 's déli Francziaországot megjárta, triesti
kormánytanácsossá 's Rosetti kormányzó halála után 1818-ig hely.
kormányzó lett. Rövid kormányzatának eredményei dologház szegényintézet, világító torony Istria partján, szabályozása a' városi vagyonnak
's
adósságnak, vizvezetésck, a' capodistriai fenyitház az optschinai
nagy országút 's Triest és Velencze közti gzhajózás létrehozása, és sok
szép épület Triestben. 1818-ban tyroli al-, egy évvel késbben ugyanott
valódi kormányzóvá neveztetett 's e' hivatalát 1825-ig viselé. Itt is él
emlékeiben, 20 ezernyi Landwehrt, nemzeti muzeumot, takarékpénztárt,
szegény intézetet, tzkárment-intézetet alapított, 's az innsbrucki lyceumot
egyetemmé emelte. 1825-ben Bécsbe tétetett át, mint udv. cancellár 's az udv.
tanúim, bizottmány elnöke; 1826-ban pedig már Csehország fökormányzója lett. Itt ismét jótékony hatással mködött, dologházat, boncztani
,

,

:

,

Choulant.

168

Christopulosi.

's a't. állított, 'sa' pilseni vasút neki köszöni lételét. 1843-ban
ugyanazon évben nyuganegyvenéves hivat aloskodása ünnepét ülvén
lomba lépett, helyét Istrán loherczegnek engedend. — h.

thcátriimot

,

C'lioulaiit (Lajos) szász udvari tanácsos, a' dresdai orvosi és seborvosi

akadémiánál gyakorlati orvostan professora és a' seborvosi intézet igazgatója, született Dresdában 1791-ben, eleinte választott gyógyszerészi
pályáját elhagyván az ugyanottani és lipcsei egyetemekben orvosi tudományokat tanult. 1817-ben Altenburgba ment, hol orvosi gyakorlat mellett, mint iró is fellépett. 1821-ben a' dresdai kórintézet orvosává lett,
1823-ban közoktatóvá
végre 1836-ban udvari tanácsossá. Tömérdek
írókat irt, többet
mintsem csupa jót és becaest Írhatott volna. Régi munkák ujabb kiadásával foglalatoskodott, számtalan orvosi oktatást, különféle
„Hand- und Lehrbticher" -eket adott ki, különféle Encyclopaediák kiadáa' Brockhaus-ié\e
sában mint szerkeszt vagy dolgozótárs részesült
Conversalions-Lexicon számára sok czikket szolgáltatott, st még Cellini
munkáit is (Opere) kiadta 's egy tündéres operát is firkált melylynek
czlme Libiissa.
L.
Chozdko (Leonárd), lengyel történetíró, szül. Oborekben, a' Pilnai
palatinátusban 1800; tanult Vilnában, névszerint Leleicelth 1819 óta
adta ki. Els
Oginski herczeggel nagy utazást tett, kinek memoirjait
történeti munkája Histoire de legions polonaises en Italie sous la comm.
du. Gen. Dombrowski. (2 k. 1829); melyly szorgalmas gyjtre 's buzgó
hazafira mutat. A' júliusi napok után Lafayette segéde lett 's a' lengyel
forradalom kitörése után a' nemzeti kormány párisi biztosává nevezte a'
lengyel érdekek képviselésére. Az emigratio Parisba érkezte után a'
lengyel comité tagja lett. Azóta adja ki a' „Pologne pittoresque scenes
historiques monuments 'sa't. gyjteményt, 's Koscziuszko történetét; már
elbb pedig az „Esquisse chronologique de la histoire de la litterature
,

,

,

,

,
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:

,

,

polonaise"t

'sat.

—

ez.

Christian 1. Keresztély.
Christiaui (Rudolf) egyike a' hannoverai országgylés legkitnbb
szabadelmü tagjainak, szül. 1795. Lüneburgban, tanult Göttingában; a'
gyakorlati ügyvédséggel keveset foglalkodott mert a' vontató német
,

eljárás

nem

tetszett neki.

Elvbl

pártolá

a'

szóbeli, nyilvános eljárást,

's

ennek behozatalával kezddött volna fényesebb ügyvédi szerepe mint
railylyen a' holt actafirkálás mellett lehetséges. Szónoki tehetsége hatalmas, 's ezt ifjui hévvel és férfias kitartással használta fel a' hannoveri
gylésen minden haladási eszme, különösen a' sajtószabadság, nyilvánosság 'sat. védelmére és a' korlátolt szövetséggylési határozatok kigú,

,

Freí'./en/Ae?/ társaságában. Az 1833-iki alkotfeldöntése után 1838-ban ismét követté választatott, 's az alaptörvény rettenthetlen védjeként lépvén fel, elhatározott ellenzésbe tette
tehát Hameln városa 1841-ben újra
magát a' kormánynyal.
niegválasztá a' kormány megtagadta tle a' belépést, 's Hameln várost

nyolására, Stiive, Runan/i

,

mány

Midn

,

—

ez.
hogy az rsereget belle elvitte.
rhrístíiia (Mária) spanyol királyn. 1. Mária Christina.

azzal bünteté

,

szül.
Christoi>ulos (Athanáz) legkitnbb új görög lyricus költ
is
késbb
Pesten
Bukarestbe
jutott
1780-ban Macedóniában, de koráu
,

;

Chrzanowsky.

1"^

Cincinnati.

's élt Konstantinápolyban, Bukarestben, és Szevilágpolgári
benben Erdélyben. Hazája sorsával keveset gondolván
gondtalanságban 's örömökben élt és irta jeles szerelem- 's bordalait
(Erotika és Bachika), melylyek Aurika czim alatt több ízben kinyomtattattak. E' költeményeket mikben Anacreont 's a' franczia Pironf Parmjt
'sat. vette elképül, sajátságos színezet, könynyüség, 's kellem jellemzi,
melyly neki nemzete költi közt elkel helyet 's „új Anacreon" nevet
vivott ki. Nem csekély érdeme a' nyelv harmóniája 's a' versnemek különfélesége is. E' íélett 1815-ben Bécsben új görög nyelvtant is nyomatott.
Görögországban, hol versei, Rhigas szabadságdalain kivül, legelterjedtebbek, 1837-ben tett látogatása alkalmával, korábban mutatott politikai
közönbössége daczára is, ünnepélyesen fogadtatott a' már sz költ. —h.

tanult orvostudományt

,

,

,

(Adalbert) lengyel tábornok, szül. 1788. Nagy tehethazafiságtalau katona elbb az orosz seregnél szolgálván, csak
melyly alatt Skrzynecky által
kedve ellen vett részt a' forradalomban
nagy dolgokra használtatott. Mindezeket roszul végzé 's végre nyilt
árulást követett el, Zamosknál az orosz tábornokokkal egyetértett,'^ orosz

Chrzanowsky

ség, de

;

,

útlevéllel

ment Parisba.

Church

—

ez.

(Sir Richárd) angol tábornok, nevezetes azon fontos szolgáa' görög szabadságügynek tett legnagyobb hséggel 's
1827-ben megérkezvén Görögországba, fvezérnek válasz-

latokról, miket
kitartással.

kormány's folytonos részt vett a' hadviselésben. Capodistrias
zása alatt ezzel kemény öszszeütközésbe jött, letette fvezérséget 's
folytonos ellenzéket képezve a'
ezentúl magán életet clt Argosban
kormány ellen. Jelenléte Görögországban kiállhatlan lett a' kormányzóra
nézve, 's felszólittatott ezáltal az ország elhagyására melylynek ügyében
anynyi érdemet szerzett. Capodistrias meggyilkoltatása után is folytatta

tatott,

,

^

,

ellenzését

rában.

a'

Ottó

az ellenzék seregének élére lépett Megamegérkezésével, ettl státustanácsossá neveztetett.

kormány
király

ellen

,

's

melylynek czime
's
Emlékiratában m'elylyet Londonban adott ki
„Observations of an eligible line of frontier far Greece" katona szempontból bizonyitá, hogy Görögországnak nagyobb kiterjedés kell mint
h.
menynyit annak a' nagyhatalmak engedtek.
Chiirhesseii, 1. Hessen.
Chwostow (Dmitry Iwanowitsch) orosz költ 's az orosz akadémia
tiszteletbeli tagja, született Petersburgban 1757-ben; iskolai pályája
bevégezte után a' császári rseregbe állván és 1788. évben Suwarow alatt
alezredesi polczig érvén, ekkor polgári szolgálatba lépett át, 's 1797-ben
az orosz senatus fprocuratora lett késbben pedig a' szent zsinat tagja,
titkos udvari tanácsos és senator, a' szent Anna vitézrend els osztálybeli
jelével, és szardíniái grófi czimmcl is megjutalmazva. Mint költ lyricus
és didacticus költeményekkel, fleg ódákkal, nemkülönben néhány vígjátékkal jó nevet szerzett magának. A' régi franczia iskola követje volt.
Irományai 1817-ben jelentek meg négy kötetben. Megholt 1835-ben
:

,

,

,

—

,

—

Petersburgban.
L.
CinciiiiiaU ; Ohio éjszakamerikai státus fvárosa az Ohio folyó mellett,
szépen és rendesen épülve, jelenleg már több mint 80 ezer lakossal,
500 úi
holott még 1810-ben alig egy pár ezerét számlált. Evenkint 4

—
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Clam-Martinitz.

háza ('|)ül, nohii vidéke cnfószséjrtolen. E' roppant vonzó er azon
clcnk
kereskedés, uíclylyet az Ohio és Missisipi)! táplál,
's nem
kevésbé a'
Miami-csatorna, nielyly innét Daytonig (56 nifdnyi hoszszusáííu. Van a'
vi.ro.snak sok gyára, nyilvános
iskolájil 's egyháza, 's partjait rendkívül
elevenítik

a'

folytonosan járó

kel nagyszámú gzhajók. Amerika ifjú élete
a' esodásan emelked város körül. — h.

gyoiiyorii virágában mutatkozik
\l^it-iiinátu<»-reiid.

17ö3-ban alapíttatott Éjszak- Amerikában több

ftiszt által vitéz harezosok számára, de nem nyerheté meg az egyes.
Síabad státusok helybenhagyását mert a' szigorú democratia katonai
,

nemesség magvát

örökös

ai.ipelveivel

meg nem

Cincinnatus képével

—

liordva.

's

melyly a' fiatal ország
A' rendjel arany-medaille lett volna
szabadság jeleivel, féhérszélü sötétkék szalagon
látá ilyly intézetben

,

egyezett.
a'

ez.

Cii'cai9sia

1.

Cserkesz.

rJroineter (Gyapjumérö)
egy mszer neve
melyly mikrométerfelosztással ellátott objectiv üveggel bir
hogy a'
használtatik
's arra
gyapjú ersségét annak egyes szálaiban megmérje minek nyomán annak
finomságát megítélni lehessen. Legismersbek Dollond és Köhler círoraeterei Graicert legújabban zsebbeli cirometert talált fel, melyly lényegesen
Van javítva. Azonban a' cirometerek csak ritkán használtatnak
mert
költségesek, 's a' velük bánás nehéz és akadékos.
y.
riaiii-Martiiiitz (Károly) gróf szüh Prágában 1792. Fia ClamGottlieh
grófnak, csehországi fokamarásnak 's késbb fels austriaí kormányelnöknek, ki 1826-ban halt meo;, Martinitz íjrófuveli házassáora által a'
Llam-Martmitzek törzsatyja lett Csehországban, 's jótékony intézetek
megalapítása 's fentartása által sokat használt Prágának.
Károly jogot
tanult, de 17 éves korában már katona lett, a' Kinsky-féle szabad
csapatba állván. Eészt vett az 1812
's Koller
14-ikí táborozásokban
altábornagy társaságában Bonapartét Elba szigetre kísérte. Azután i'észt
vett a' bécsi congressusban. 1824-ben diplomatikai küldetésben járt
Pétervárra, két évvel késbben pedig
vitte meg az osztrák udvar
szerencsekivánatait Miklós czár thrónra léptéhez, valamint már elbb
hasonló szerepet vitt a' müncheni udvarnál. 1830-ban generál majorrá 's
udv. hadi tanácsossá neveztetvén, 1831. óta több politikai megbízatásban
járt el
a' porosz udvarnál különösen sikeresen mködött a' Németországban nyilvánuló haladási szellem ellen. l835-ben Ferdinánd császár
által generál-adjutánsává neveztetett
183G-ban t. tanácsos 's a' legfelsbb státustanácsban a' katonai osztály fnöke 1837-ben altábornagy
lett
egyéb hivatalai megtartásával. E' helyzetében tagadhatlanul sok
érdemet szerzett magának az osztrák hadi ügy körül a' pártfogolási
rendszer korlátozása, szigorúbb fegyelem behozatala, 's a' tiszti kar
miveldésére tett intézkedések által. Mint politikus, a' legsötétebb reactionáriusok egyike, a' koreszmék nyílt ellensége, a' haladásnak a' népjo;

,

,

,

,

;

,

—

—

—

,

;

;

,

,

,

,

goknak szigorú ellenzje
az
ellenben a' középkori instítutióknak
aristocrataí eljogoknak pártolója volt, 's ezen érzelmeit gyakran igen
,

,

éÍ3sen, durván, 's nem a' legszelídebb eszközökkel érvényesítette, a' mi
viszszataszitó ellentétben állott szeretetre méltó magánegyéniségével.

Megh. 1840-ben.

—

ez.

Clapperton.

tlappertoli lliigh, híres afrikai utazó,
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Clare.
szül.

1788-ban SkócziaDumírics

az
grótságában. Kct utazást tett Afrika belsejében, elbb 1822— 5-ig,
tíivsíiságáhíin;
Denham
és
Oudnep
afrikai^'angol társaság eszközlésébl, dr.
azután 1825 -27-ig', Dickson, Morrison és Pearce társaságában. Els
utazása alatt sok hasznát vette Bello, a FeUatahk szultánja barátságának,
s

bár

Niger folyását teljesen

a'

ki

nem mutathatta

meghatározta

,

a

Fao/rfolyók utat és több belafrikai tartomány fekvését.
Második utazása több nehézséggel 's veszélylyel járt, mert elbbi barátj;!,
Bello szultán, féltékenységre gerjedt az angolok iránt, 's megvonta tle
segélyét, st üldözni kezdte.
Társai mindkét útban már korábban
hol hü
elhaltak
Clappertoh 1827-ben halt meg Sakkntali vidékén
mindkét útjában kiséré. E'
szolgája, Lander Richárd temeté el, ki
második útjában uagy mértékben gazdagitá ismereteit Afrika belsejérl,
Papirjai nagyobb része
's biztos adatokat szerzett a' Niger folyásáról.
1828-ban
1826-ban elraboltatott
a* megmaradt részt Lander hozta
Angliába, 's Barvow használta fel Clapperton két utazásának leírására.
(Narrative of travals and discoveries in northern and central Africa és
ez.
Journal of a secoiid expedition int the interior of Africa).
Claqueiir. Keresetmód a' túlcivilizált franczia világban. Fizetett
tapsolók kik valamelyly kétséges siker új darabnak vagy színésznek
})illanatnyi sikert biztositnak.
Az utóbbi évtizedekben a' Claqne jövedelmes életmód lett, rendszerezve van 's a' színházak részvényeseinek és
1820-ban nyilt meg az els
igazgatóinak egyenes befolyása alatt áll.
bureau Parisban, melylynek czime ,,Assurance de succés dramafiqtie" ;
itt jelentette magát mindazon szemtelen egyén, ki ezen életmódra szánta
TJscholiba, Shanj

,

,

—

,

;

t

;

;

:

—

,

,

—

—

megrendelések a' kivánt sikerre szükségesnek
Sokszor 4 500 szabadjegy is kiosztatík a' külön még
bizonyítja az,
jól fizetett tapsolóknak, 's hogy a' keresetmód nem rósz
hogy ilyly bureau 6—20 ezer frankon is elkel, ha eladásra bocsáttatik.
A' claqueurok gúnyneve
lámpahösök, (Chevaliers de lustre) minthogy
tapsaikat
's
nagyobb számmal a' flámpa alatt szoktak öszszegyülni
rieurs
kiárasztani. A' claqueuröknck sok neme van
tapageurs (zajgók)
(Ismétel(nevetök)
hisseurs
(hevitk)
pleureurs (sirók)
chauffears
tetk) 'sat.
Más országokba nem terjedt még el e' szemtelen szokás,
legalább olyly nagy mértékljcn egyesek ugyan másutt is szoktak némi
de legalább a'
baráti szolgálatokra leköteleztetni szabadjegyek által
claqueurok 's bérlik közti rút viszony nincs nyilvánosan tudva 's elismerve.
h.
Clare (János) a' ,,northamptonshirei paraszt" neve alatt ismeretes
angol természetes költ, szül. 171)3. Helpstoneban szegény napszámos
fia 's már kisgyermek korában maga is napszámos. Látogatván mégis a'
vasárnapi iskolákat, irni 's olvasni megtanult, és sok könyvet áttanult.
Thomson ,, évszakai" költék fel a 13 éves gyermek költi erét. Els müvei
a' „Morning-tcalk és Enening-walk (reggeli és esti séta). E' müvek egy
falusi nemesember figyelmét vonván reá
alkalma ln többet tanulni,
vándorzenészektl megtanulta a' violínt, többet és többet írt, 's 1818-ban
egy könyvárus által felszólittatott verseinek kiadására. Megjelentek ezek:
,,Poems descriptive of rural life and scenery^'' czim alatt, mclylyek, irás-j
el

magát, 's
szám

tartott

itt

tétettek

a'

iránt.

—

,

:

,

;

:

;

;

;

—

;

,

—

;

;

,
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Clauzel.

nagy erdeket gerjesztettek, 's 1821-ben újra
egyszerség 's gyennekdedség, eredetiséggel
párosulva van e' költeményekben. írói munkássága által helyzete tetemesen
javult ugyan, de t'olyváat megtartá régi szokásait 's életmódját, mint
béli

sok hlbájok mellett

is,

kiadíittak. Szeretetre méltó

—

helpstonci napszámos.
h.
Clark I. Jaiii('!!t, baronet, az angol királyn hires udv. orvosa, 's az
udvari eselszövények tömkelegében rendithetlen becsületességü íérfiú,
tanult Erdinburghbaii. Iratai megersitik a' jó véleményt melylyet mint
gyakorlati orvos szerzett. Nevezetes és németre is fbrditott numkája: ,,a'
.

tüdüvészrl" 's ,,az éghajlat befolyásáról a' chrónicus betegségekre." II.
Clark-Tivney Vilm. és Clark Ádám I. Lánezhld.
Clarus (János Ker. Ág.) a' lipcsei egyetemnél klinika hires protessora,
szül. 1774-ben Koburg hgségbeu
tanult Lipcsében. Mint klinikus, az
clsök közt neveztetik Németországban
melyly minségben a' lipcsei
,

,

jakób-korháznál hoszszas ideig mködött 's ezen intézet évkönyveit ki is
adá. A' régi görög orvosok ismeretében 's magyarázásában páratlan.
Többet tanitütt 's cselekedett , mint írt. Vannak azonban az emiitett
évkönyveken kivül is, jeles munkái, mik t, mint törvényszéki orvost,
lénybe állitják (Beitrage zur Erkenntniss und Beurtheilung zweifelhafter
Seelenzustande) 's egy munkája a' ,, görcsrl pathologiai és therapeutikai
:

tekintetben."

—

ez.

Clauzel, Bertrand, gróf, franczia maréchal, szül. 1772-ik dec. 12-én,
Mirepoirban, Arriége departementban. A' köztársasági és császári seregben kitüntette magát. Olasz és Németországban, 1809-ben, részt vett
Napóleon sok ütközetében. Az oroszországi hadjárat alatt Spanyolországba
küldte Napóleon, hol egy ideig fvezér volt. Bár a' császárhoz végig hü
maradt, mindazáltal XVIII. Lajostól fényes állást nyert. Azonban Napóleon viszszatértével ismét a' császári zászló alá ment. Napóleon a' Vendéeba küldte
a' Bourbonok hivei ellen. Itt nagy erélylyel mködött.
A' Waterlooi ütközet után Amerikába menekült, 's Parisban, idézetre meg
nem jelenvén, mint honáruló halálra Ítéltetett. Az itélet ellen ilyly czimü
mentöiratot adott ki: Exposé justicatif de la conduite politique de M. le
lieuténant-général comte Clauzel, depiiis le retahlissement des Bourbons
en Francé jusqu' au 2i juillet 1815". 181l.>-ben megengedtetett viszszatérnie Francziaországba, 's 1827 és 1830-ban, midn a' reactio munkáját
be akará véo^ezni 's az ismeretes ordonnanceok által mciíadni a' chartának a' halálos csapást, Clauzel, mint követ, az ellenzék soraiban tnt föl
's egy vala a' X-ik Károlyhoz intézett hires adresse 221 aláirója közöl.
Az orleansi ág trónra emelését mindenképen elsegité 's már 1815-ben
be volt avatva hasonló tervbe. Lajos Fülöp Algirba küldte t, azon álta-

t

,

lános utasítással, hogy ott a' háromszín zászlót kitzve, a' sereget
nyerje meg, 's az uj hóditmányt biztosítsa. Békés alkudozá>5okra mint
katonának, sem hajlama sem ügyessége nem levén, 18oO-ban se[)temberben már megkezdé a' hadjáratot az arab benszlöttek ellen. Azonban
Parisban a' doctrinaire párt fölülkerekedett 's 18ol-ben februárban Clauzel viszszahivatott a' fparancsnokságtól, nurt harczias eljiírása a' kormány békés és kcvésbbé költséges gyarmatositó politikájával nem volt
öszhangzásban. A' beligazgatás rendezéséhez nenj értett, st vádolták,
,

17 3

Clay.

haszonles czélokra, magán vagyona szaporítására élt
gyarmatosok települését rósz rendszabályai által akadályozá.
,,Obserra1ions du generál Cl. sur quelqnes actes de son commandement
igyekvék magát menteni. Az ellenpárt
() Alger. 1831." czimü röpiratban
roszalása daczára Lajos Fülöp 1831-ben júliusban kinevezte öt maréchalnak. CL mint képvisel Parisban maradt, 's az ellenzéki padon fogott
helyet, de nem birt sem szónoki tehetséggel, sem nyugalommal kormányzási dolgokkal lioszasabban és részletekben foglalkozni. Csak a' határozottan democrata szabályok körül, mint az öröködési pairság eltörlése a'
nemzetrség ingóvá tétele 's az algiri ügyek fölött hallata szavát, kevésfé
szónoki eladásaiban némi nyomatékkal. A' korlátlan katonai despotismust tartá egyedüli eszköznek, fentartani terjeszteni 's megersiteni az

hogy

állásával

viszsza,

's a'

,

,

,

uralmat. E' nézetet fejté ki: „Noiwelles observations de M. le inaréehal C. sur la consolidation d' Alger. 1833." czimü munkájában. Az 1834melyly a' Napoleonidákat számzte igaztalannak nevezé.
ki törvényt
Egész magaviselete különös vegyülete volt a' na})óleoni korból örökliUt
önkényes uralom védelmének 's democrata nézeteknek. 1835-ben ismét
algiri fparancsnok lett, ismét helyreállítani a' rendet, melyly az öreg
Drout d'Erlon gróf kimél emberszeretete által veszélyeztetve látszott.
Roppant hadi zajt ébreszt hetvenkedéssel érkezett Cl. Afrikába. Vigyázatlan elsietése szégyent hozott a' franczia fegyverekre (lásd Algir). Még
gyzelmeit is vereségnek mondhatni. 1837-ben viszszahivatott. A' kormány küldöttséget nevezett ki, vizsgálni Clauzel algiri eljárását. Roppant
halmaz sérelmek adattak el, melylyek a' kormányra is szégyent hoztak.
Clauzel hírlapokban, kamrában és röpiratban igyekvék magát igazolni.
(Lásd „Explirafions du maréchal Cl. Paris 1837.") Azonban hasztalanul. A' lepel föl volt emelve. A' közvélemény megbélyegezé t; 's ezáltal
tekintélye, 's erkölcsi súlya elveszett. Szó volt róla, hogy mint Mária
Chrisfina fvezére menend Spanyolországba, de az alkudozások eziránt
nem sikerültek. 1838-ban ismét megjelent a' kamrában az ellenzék
padain. Megh. 1842. Toulouseban.
V;
Clay (Henri) kitn státusférfi Ej szakamerikában, szül. 1777-ben
Hanoverljen, Virginiában; szegény falusi lelkész atyja korán elhalván,
algiri

,

,

:

,

—

A' jogtudományt 's gyakorLexingtonban, Kentncky
státusban 's csakhamar olyly hirre jutott, hogy 1803-ban már a törvényhozó testbe választatott, 1806-ban pedig, mint senátor, a' congressusba
kiUdetett. Viszszajövetele után ismét képvisel volt a' törvényhozásban,
's két évig speakeri hivatalt vitt. 1814-ben Monroe elnök altn] John Quinctj
Adams 's egyebekkel Gentbe küldetett Angliávali békeszerzdés eszközhol, valamint késbben Londonban, szép sikerrel mködött
lésére
hazája javára. Hónába térve a' képviselházban nagy erélylyel szólott
a' délamerikai respidjlikák érdekében. Oregbed befolyása 1824 végén
bátorságot ada neki, hogy az elnökségért versenyezzen azonban látván,
hogy versenytársai Jackson, Adams és Crawford csakugyan több 's
de ügyes
viszszalépett ugyan
régiebb érdemekkel dicsekedhetnek
fordulattal azon jelölthez csatlakozott, ki, a' szavazatok számára nézve,
második helyen állott. így Adams Ion, Clny segítségével, megválasztvaj

egy ügyvédnél részesült némi

kis nevelésben.

latot, szükölés közt, elvégezvén,

ügyvéd

lett

,

,

;

,

,
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Clima.

Closen.

t

'a az iij elnök be is
Lizonyitá Clay iránt háláját, mert
1825-ben
külügyi .státiistitkárrá (ministerró) nevezé. E' Ii-pés által azonban elveszte
nq)szerüséoét. Ailams eiiiilksí'ge alatt politikai szerepe csekély volt, de

lb28-ban Jarhson választatott elnökké, (Vat/ peiWg Kentucky
mint senátor, ült a' congressusban, Websierrel 's John C.
i'oUioiiinv. az ollonzék élére lépett, és síkra állott, az úgynevezett amerikai vagy elzáró rendszer, 's az amerikai gyármüvek védelmére szolgáló
magas beviteli vámok rendszerének javaslatával. Buzgón védte a Jarkson
által hevesen megtámadott nemzeti bankot is, de törekvéseit meghiusitá
Jucksun elhatározottsága 's néj)szeriisége. 1835-ben, 1840 's 1845-ben a'
irhigek vagy ultrafoederulísfák pártja által elnökségre tüzetett ki, de
mindenkor megbukott.
h
niiíln

státusbé)l

,

—

í'líiiia

1.

éghajlat.

íiuqiii't (HippoUt és Jul. Germain) testvérek, hircs párisi seborvosok;
közoktat(tk az egyetemnél, 's e szakbeli franczia irók. Amaz szül. 1787.,
's megh. LS40-ben; ez szül. 1790-ben.
ez.
Cioseii, Károly, báró. Németországban a' szabadság egyik elharczosa
a' jelen században; szabadelv, polgári érzés, határozott, lovagiasan
bátor, ers jellem, következetes és kitartó hazafiúi lelkesedésérl ismert

—

Zweibrückenben 1780-ban. Atyja, Lajos, Ejszakamerika függetlenségéért harezolt, 's hadi pályáját, mint érdemjelekkel diszesitett
tábornok, a' franczia forradalmi seregben végezé 1792-ben. Azután Bajorországba költözvén hol eldei laktak, fiát cath. vallásban nevelteté,
férfin, szül.

,

hogy

cath. rokonának,

Clozen Antalnak vagyonában öröködését könyK. nem csak ellensége lett az ultramontán
viszszahatásnak, st buzgó bajnoka a' lenyügözést nem szenved
szabad
szellemnek. Már 19 éves korában, fizetéstelen járulnok lett az akkori
Landesdirectio-nál. 1814-ben kerületi tanácsos lett. Magas, régi családu
származásánál fogva érintkezésben volt ugyan az udvarral, mindazáltal
megrzé szelleme függetlenségét. 1805-ben fegyvert kötött 's egy önkéntes vadászcsapatban, mint tiszt, szolgált a' Napóleonnal Austria ellen
bajor seregnél. A' pozsonyi béke után polgári állásába viszszatért. 1809-ben fontos kormányi megbizá sokat teljesite Tyrolban. 1814-ben ismét csatába ment Wrede berezeg kiséretében. 1817-ben kormánytanácsos lett a' belügyministeriumban. 1819-ben pedig ministeri tanácsos.
Midn azonban Lajos trónra lépett, csakhamar nyugalmaztatott követi
magaviselete miatt. 1819, 1825, 1831-ben tagja volt a' bajor második
kamrának, 's a' szabadelv ellenzék élén küzdött. Természet és tanulmány
kitti szónokká tevék. Szenvedélyes kiftyezéseit humora mérséklé. Kedveltebb tárgyai az ipari és mezgazdasági ügyek voltak. A' mezgazdaság
minden ágaiban jártas levén, a' bajor mezgazdasági egylet egyik alapitója volt már 1809-ben, 's annak vezérl bizottmányában 1830-ig ült.
1818-ban a' legtöbb 's legfontosabb törvényeket e' tárgyban öszszeszedve
kiadá. Érerwi jószágán, hol czukor- és selyemgyár 's nemesitett juhtenyésztés van
mezgazdasági nevelintézetet állitott szegény árvák részére.
KülÍMi()scn férfias határozottsággal küzdött az 1828-ki orsz. gylésen, a'
kormány alkotmányellenes kisérletei ellen 's a' képviseleti rendszer kifejtése mellett. 1831-ben ismét megválasztatott. A' kormány, min*- hivatalnyitse. Mindazáltal Closen
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Olot-Bey.
nolcnafe,

megtagadd

követségi engedélyt (lásd Bajorország). Closen, bár

a'

a' legi'oszabb vagyoni körülmények közt,
gerni jószágán tüz pusztitott, fóláldozá hivatalát a' követi állásért,
A' kormány azonban mindemellett is meghívta helyét pótló követül
Vequelt. A' kamara 115 szavazattal 5 ellen elismeré Closen jogát 's Cl.

ezáltal nyugdiját is

elveszte

,

midn

elíbglalváp helyét,

még hatahnasabbban

valaha; szót emelt

a'

küzdött

jogegyenlség mellett,

kiterjeszteni. Felszólalt a' polgári biztosságot

's

a'

azt

kormány
a'

ellen

zsidókra

is

mint

ohajtá

veszélyez kabineti rende-

katonai és rendri hatalom viszszaélései ellen. A' második
kamrában pártolásra is találtak beszédei. Á' felsház feleslegeseknek
monda e' rendszabályokat. C/ose« azért hevesen kifakadt a' felsházi tagok
ellen. ,,A' hon elfajult fiai"-nak nevezé ket, kik vakon rendszeres ellenzéket képeznek minden jó ellen. Megrótta az adó hat évre megajánlását,
's alaposan védte az adómeotagadás jogáf. ,,Mert, úgymond, a' nemzetnek nincs egyéb módja magát egy lázadó kormány ellen ótalmazni." A'
külügyekre nézve alkalmat vn, tájékozni a' „szkkebl" gyámkodást,
melylyben Bajorországot az önkényes európai hatalmak tartják. Föltétlen sajtószabadság mellett küzdött. 1831-ben azonban végzdik politikai
pályája. Nem mivel népszersége csökkent, mert az elvesztett nyugdiját
aláírás utján pótló nagy szietek legszebb bizonyságai népszerségének.
De 1833-ban, mieltt a' rendek egybehivattak, port akasztott a' kormány
Closen nyakába. Gernben papírjait távollétében elkobozták. Felségsértéssel vádolák, mivel egy Dr, Grosse által irt 's felségsértésnek állitott
költeményt 1831-ben az ülésben terjesztett. Closen önként elállott a'
vádra, 's Münchenben bezáratott. Csak a' legfbb törvényszék eltti
keser panaszok hoszu sora után nyerte viszsza szabadságát, négyhónapi
fogság után. A' kormány ismét meghívta helyette a' pótló követet, de a'
kamra viszszautasitá Rudhart után ugy vélekedvén, hogy itélet eltt
C/o5e« joga csak nyugszik, nem sznt meg, 's így másra nem ruháztathatlk. A' vizsgálat olyly lassan folyt, hogy még az 18^^/37 -ki uj választás
alkalmával is függben volt. Az aldunai kerület igazgatósága kitörlé
Closent a' választhatók sorából. A' rendi gylés megnyitása után csakhamar fölmentetett Cl. a' kereset alól. Az aldunai kerület választása ellen
ekkor Cl. kihagyása miatt, panasz keletkezett. 1837-ben heves vitákra
adott alkalmat e' tárgy. Mondák, hogy Cl. nem tisztitá ki magát egészben a' vád alól 's azért nincs is egészen fölmentve. „Eme hlosse Enlhissung non der Instatiz" , mondák a' szrszálhasogató német hivatalos jogtudósok, 's ez állapot hoszszas ideig tartott Closenre nézve és csak 1840,
végzdött. Egy szomorú adata az önkényes hajlamú kormány kisérleteinek a' közjogi állapot ellen; egy kiáltó adat, miként lehet az igazságszolgáltatással politikai szabály gyanánt viszszaélni.
x.
CIot-Bey, franczia, született 1795-ben aprilban, Marseilleben. Ez volt,
ki az európai polgárisodás iránt hajlamot tanúsított Méhemet Ali kormánya alatt, a' rendezett orvosi ügykezelés els magvait elvété a' Nilus
partjain. Marseilleben folytatá gyakorlati pályáját, midn 1825-ben az
a' Fáraók országába
egyptusi 1)asa kedvez föltételei által indíttatva
utazott. Itt Cairoban egészségügyi tanácsot állitott 's aztán Abu-Zabelben, kózel Heliopolishoz, Cairótól 4 órányira orvosi iskolát, melyly késbb
letek

's a'

,

,

,

—

,

,
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's 1832 ben bábászati intéCairóba -áttétetett. Elször bey méltésúiíiM enieltclc-tt, bár keresztyén maradt, 's évenkiiit emelkedett a' basa
keg) ében. 18o3-ban az egészségügyi testület elnöke lett. I83G-ban tábornoki rangra, ISBT-ben a' seregek legfbb törzsorvosává emeltetett, 's
Egyptusban egyedüli feje lett az öszszes orvosügyi igazgatásnak 36,000
frank fizetéssel. Parisban 1832-ben, mikor 12 arab növendékkel megérezeknek orvostudorokká képeztctése végett
a' párisi orvosi
kezett
akadémia külloldi tagiává nevezé t. 1833-ban, londoni útja után, a' basa
megbízta rendezni a' egyptnsi tengerészet egészségügyét. A' hajoorvosok számára, fi-anczia minta szerint, egészségügyi tanácsot állított. ]\Iint
sznklró is ismeretes. Munkái k()zt említend. Compte rendit des travaux
de l'Ecole de Méd. d' Abou-Zabel {1S2S
32) és Compte rend des travaux
etc. et de l'examen général des eléves pour les années de sa fondation
1827 32.
1839-ben ismét meglátogatta Francziaországot, 's ott kiadta
x.
iratát „de la pesté obseri'ée en Egíjpte 1840-ben.
Kloi:> János báró. Minthogy e' neveC'loutz Aiiai'harüiís; sajátlag
zetes ábrándozóról a' Közli. Ism. Tárában említés nincs, bár élete az els
ide iktatunk felle uémelyly adatokat.
fr. forradalom korába tartozik
Szül. 1755-ben Kleve közelében, nevekedett Parisban. Korán tanulván
Írókat, az ó görög alkotmányok anynyira lelkesítették hogy
a' régi
feltette magában a' democratiát egész világon elterjeszteni. E' czélból,
Anacharsis név alatt, átutazta Európa nagy részét, 's emberbaráti czélokra
költi)tte el egész vagyonát. Végczélja volt minden népeket 's embereket
eufv nao-y családba egrvesiteni. A' franczia forradalomban valósulva vélte
lenni álmait. Viszszasietett Parisba, hol magát az emberi nemzet szószólójának nevezé több kérelmet nyújtott be a' nemz. gylésnek, 's 1790.
ju!. lH-dikén saját nemzeti öltözeteiket visel 's magokat az öszszes földgömb képviseliül tekintetni akaró külföldleket vezetve jelent meg a'
gN ülés sorompói eltt, 's hálairatot nyújtott át annak, a' mindenség
zsarnokainak legyzéseért, és kérelmet a' Parisban találtató idegeneknek
a' franczia köztársaságba felvételeért. r792-ben 12 ezer livrenyi hazafiúi
ajándékot adott a' nemz. gylésnek, 's kötelezte magát, hogy porosz
léglót alakit a' szabadság védelmére. A' porosz királyt éjszaki Sardanapálnak nevezé, 's azt kívánta, hogy annak és a' braunschweigi berezegnek fejére dij tétessék; Ankarströmöt, a' svéd király gyilkosát, nyilván

gyügyszoivszetl é> boroinorvoslati iskolával,
zettel kitt tot\ éli öszsze, I8.'i7-ben
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dicsérte, élénk részt vett
„szive franczia
hogy
:

a'
,

párisi vérjelenetekben, 's
lelke

sansculott."

—

önmaga

dicsekedett,

Egyenl gylölséggel

monarchiát és keresztyén hitet, 's magát nazarethi Jézus
1792-ben az Oise-departament
merte nevezni.
ellenségének
személyes
által a' convent tagjává választatván, XVI. Lajos halálára szavazott, 's
a' porosz király számára hasonló büntetést követelt. Röpiratában melylynek czime ,,Base ronstifutionelle de la répnblique du génre humahr' azt
állítja többek közt, hogy a' nép, isten, 's a' világ korlátlan ura; hogy a'
franczia nép, .mint legkitnbb nép, fleg isten, hogy annál felsbb lény
nincs 'sat. ürült phanatlsmusát még Wo&tJA'/Jíerrt; is megsokalá, 's azon
ürügy alatt hogy küUoldl öszszeesküvésbe van bonyolódva, 1794 mart.
üldiizte

a'

—

,

:

,

15-ken Hebertioi c^y'úii forradalmi törvényszék elébe

állittatá.
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a'
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is
Hebertnek leczkét tartott a' materializmusból, hogy
végpillanataiban megóvja öt vallásos érzelmektl, óvást tett az öszszes
emberiség nevében igazságtalan elitéltetése ellen 's kivánta hogy 19

vérpadra lépett

,

,

,

azoknak lefejeztetcse alatt még
idt szeretne nyerni némelyly elvek felállítására. Orjöngös iratai közt
T.
leghíresebb a' ,, keresztyén hit birálata" {Freuves du Mahometisme).
társa közt utoljára fejeztessék le, mert

—

Clubok 1. Egyesületek.
Cobden Richárd, a' manchesteri kartongyáros,

az iparos középosz's átható pil-

tály azon férj fiainak sorába tartozik kik egészséges elmelantattál megáldva az üzér-élet és tapasztalás iskolájában
,

ama ködtelen

,

,

és elöitéletlen belátásához jutottak az álladalmi és társas viszonyoknak,
melyly nélkül álladalmi ügyek vezetésénél a' közjóllét 'sj:i vitások tartós

sikere ezentúl el nem érhet. Azon elitélet, melyly az iparüzlet gyors és
korlátlan kifejldésében szerencsétlenséget lát, 's melyly azt épen ezért
az érdeklett körökben, meren alaptalan, st
akadályozni töi-ekszik
ártalmasnak ismertetek el ; és naponkénti tények 's mindenfelli tapasz-

—

nyomán azon meggyzdés vert gyökeret, miként az iparzlet- és
gyárügynek ernyedetlen 's minden oldalróli elömozditása 's kiterjesztése,
's mindannak, mi e' kifejlést akadályozza, elmozdítása által lehetséges
egyedül ama' bajokon segíteni mik a' munka egész organismusának az
ipar által eszközlött átalakulása következtében, mint valamelyly rósz szellemtl felhiva, föld alól látszanak elteremni. Angliának évek óta tett
minden lépése, mondhatni: bel- és külpolitikája oda van irányozva, hogy
az iparüzlet elmozdítása eszközöltessék. Ilyly nézet hozta létre Peel
legfontosb rendszabályait; ilyly meggyzdés gyümölcse: az árszabás
csökkentése, a' bankreform 's a' gabnatörvények megszüntetése. Ilyly
szellemben vitt Cobden Richárd mint a' gabnatörvényellenes nagy szövetség vezetje 7 éven át szakadatlanul, a' földbirtokosok eljoga ellen;

talat

,

,

,

értelemben adakozott az iparos osztály milliókat e' viadal erteljes
ilyly hangulatban nyújt a' hálás haza, köszönete jeléül,
e' mozgalom vezetjének két millió forintot megtisztel ajándék vagy
önkénytes kárpótlás gyanánt Cobden egy földmivel grófságból származik 's földmives család tagja. Atyja haszonbérl Richmond herczeg, a*
gabnavámok ismeretes védje, javain. E' körülmény, minélfogva a'
földmivel kerületek viszonyait saját szemldése után ismeri, véleményének annál nagyobb súlyt ád, az verum censeo-ja, azon állítás miszerint
a' gyárkerületek, jelesül az iparüz városok lakossága, a' földmives vidékek
lakosságánál minden tekintetben felébb áll
némileg azáltal erkölcsi
ersitvényt nyer. Üzletét illetleg, Cobden Richárd, kartonnyomtató, 'a
mint tudva van, Peel nagyatyja ki Blackburn közelében szinte földmives családból származott
hasonlóképen az volt. Mindenesetre jellemz eset és mintegy ujj mutatásul vétethetik arranézve milyly irányt
követ Angliának álladalmi fejldése hogy egy kartonnyomtató 's egy
ilylyennek unokája hozták létre a' rendszabályt, mi nagyobb eredménynek mutatkozék politikai és társadalmi tekintetben is a' korábbi reformbilinél. ISohdi. Cobden
ki férfikorának legerteljesebb éveit jelenleg éli,
eleinte alig szándékozott kizárólag politikai pályát választani hivatásául
mindazáltal idejekorán nem csak a belpolitika kérdéseivel foglalatos12
í j h. hm. Tár. II. kót.
ilyly

folytathatására,

—

!

—

,

,

,

,

,

—

,

Cobcíeii.

178

hanem az átaláiios jiolitlkiii ügyekre is figyelmet fordíta. Már
év eltt íelszólala a' töiök-keleti kérdésben 's kikelt az ismeretes
l^rí/M^ar/ 's ennek pártja ellen , kik Philo-törököknek neveztetének, 'a
kik a' Mahnuid szultán által, népe érdekében, létre hozott reformokat
nem gyzték eléggé magasztalni. Cobden föllépése eme nézetek ellen sok
ki, és bizonyos Carijill által nyilvánosan arról
megtámadásnak tcvé
vádoltaték, hogy a' ministerinm meghagyásából irna. Az élénken folytatott tollharcz arra birta t, hogy a' helyszínén saját szemeivel szerezzen
magának a' keleti viszonyok fell tudomást 's 1837 tavaszán nieglátogatá
kotlott,

10

— 12

t

Aegyptust és Görögországot. Ezen országokban tett
Törökországot
tapasztalatai eredményeit, 1841 elején, egy scott folyóiratban tette
közzé; olyly idszakban, midn az angol ministerinm az osman birodalom
,

sérthetlensége 's függetlensége fentartását jeligéjéül tzte ki 's ezáltal
Francziaországgal komoly és harczczal fenyeget egyenetlenségekbe jött.
Cobden amaz értekezése mindenütt mély és átható szellem bélyegét
viseli. Eladja abban miként mindaz, mit a' török népség érdekében történt nagy politikai és társadalmi reformokról regéltek merben a' légbl
merittetett 's miként a' Mahmud által keresztülvitt egyetlen nagy rendszabály, a' janicsárok megszüntetése, a' dolgokat még roszabbakká tévé,
minthogy e' hatalom-lépás nem kísértetek egyéb rendszabályoktól is,
mik e' nemzetrség helyébe, melyly a' Padischah önkényének a' nép irámás valamit létesített volna mi az önkény
nyában gyakran ellenállott
ellenében törvényszer kezességül szolgálandott, és az osman népség
A' gabnatörvényelleni egylet
valódi újjászületését elkészitendette.
alakításával melyly sept. 24-kén 1838. történt meg, 's melylyben Cobden mint a' hét salapitók egyike részt vn, kezddik jelentékeny nyilvános hatása eme férfiúnak ez óra óta neve e' befolyásos egylet törekvései- 's eredményeivel elválaszthatlan kapcsolatban áll. Története e'
férfiúnak egy az egylet történetével. Föllépése a' parlamentben hová az
1841-iki választáskor, midn a' toryk sir Róbert Peel vezérükkel korjutott be csak viszhangja volt azon szavainak, miket
mányra léptek
az egylet számtalan gyléseiben, Manchester-, Liverpool-, Birmingham-,
Leedsben és száz más helyen a' népnek lelkébe vésett. O, ki ama gylésekben merész, kimélet-nélküli hangon beszélt, itt, habár szinte határoazok miatt kikhez intézve
zottan nyilatkozók mindazáltal szónoklata
egészen más belyeg vala. Menynyire helycsen fogta legyen fel
15i^
Cobden állását olyly gyülekezetben melylynek nagy többsége ellenese
,
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menynyire érté, mikép szemlél helyzetbe kell magát tennie ha
kivilágló abból, hogy csak az elhatárzó pillanatokczélhoz óhajt jutni
ban, a' szabad kereskedés részletes kérdésénél, jelesül a' gabnatörvény
megszntetése kérdésénél emelt szót. Állása, mint az egylet vezetjének,
szavainak nagy fontosságot
melylyet abból merített
's az erkölcsi er
kölcsönzének annál inkább, minthogy szilárd és elhatározott beszéde,
kérlelhetlen követeléseivel nem harsogott minduntalan de midn szóvolt;
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tulajdonképeni foldraivesnek. A' nagy földbirtoknak gabonatörvények
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elöjogositott osztálya, milyly veszélyes ellent Mthatott Cobdenhen, kitnt
legott az 1841-diki parlament végével, miután Peel annélkül liogy a' tÖle
várt lépések valamelylyikét megtette volna, az üléseket berekeszté. Az

csaknem naponkénti üléseiben Cobden ekkor a' legkiméletnélkübeszédekben sürgeté megszüntetését mindennem gabnavámoknak
követelvén egyszersmind a' nagy földbirtok arányos és közvetlen megMidn pedig késbb, az 1842-diki ülések végével fenyeadóztatását.
getve emelte föl fejét a' chartismus intleg vonatkozott erre a' manchesteri gyülekezetekben, kijelentve, miszerint ha a' rend fentartására hivatásos középosztály követelései mihamar kielégitést nem nyernének, okvetlen népfeltámadás 's ezzel mondhatlan veszély terülne szét az országban,
melylynek bukása is be leend pecsételve. Tlyly kimenetel esetére a' hatalom birtoklóit tévé felelsekké, ha ezek mihamar erélyesb reformok ösvényére nem lépnének, mint a' mily lyenen eddigelé Pee/ járt. Az ország különösen a' munkás-osztály állapotának némi javulása, melyly 1843-ban
következett be egy perczig sem csökkenté az egylet sem fáradhatlan
vezetje munkásságát; 's mig ama' szerencsés fordulatkor, a' chartismus dicsvágyó demagógok vezetése alatt, befolyását veszté, az egylet
mindinkább ersbült 's kiterjedt a' gyárterületekbl a' föídmivel vidékekre hatott be 's a' haszonbérlk osztályában számtalan szövetségest
nyert. Ez osztály eltt a' kérdést szó és iratok által olyly érthetvé tenni,
mint Cobden, senki nem tudá. 1844-ben Cobdefiné aszszonyság az egylet
tekintélyesebb tagjainak nejeivel, egy társulat élére állott melyly szabad
kereskedelmi vásár alapítására vállalkozók, melylynek jelentékeny jöveegylet

libb

;
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delmébl

födöztetett

a'

gabnavám

elleni izgatás

növekv

költsége.

Azon-

hatalmas egylet teljes ereje 's vezetjének magas tehetsége 's okossága, az 1845-ki év másod felében -tnt ki legszembeötlbben, midn az
országban elégtelen aratás eljelei, 's a' meszsze terjedt burgonyavész,
iszonyú drágaság- 's valóságos élihalálra nyitottak kilátást. Ez idszak óta
a' középosztály sürgetése olyly hatalmasan lépett fel az eljogoknak a'
gabnatörvényekben fenálló sáncza ellen
hogy a' diadal többé kétes nem
lehetett, 's az ellenfél legtehetségesebb státus férjfiának elövigyázata átláiá,
mikép szükség engedni a' kivülrli nyomásnak, 's a* nemesség eljogainak
nagy palládiumát föl kell áldozni a' közjó oltárán. Ekkor még PeeínekwQXíi
sikerült tiszttársait elhatárzó lépésekre birnia, Cobden azonban jóspillantást vetve a' jövbe, decemb. 17-én e' szavakat monda: Még hat hónap, 's
aztán elveinek diadala után ismét fcloszolhatik társulatunk a' nép kebelébe
melylybl támadt! E' szavakban azon meggyzdés nyilatkozott,
miszerint nincs meszsze már a' pillantat, midn a' vagyonos és felvilágosult középosztály szinte részt veend, illetéke szerint, a' hatalomban, 's
hogy a' két nagy nemességi pártnak azon eddigelé elvltázhatlan eljoga,
minélfogva a' világ leghatalmasabb országának ügyeit
sorsát maga
intézze
örökre oda van. Akkor már, midn Feel leköszöuésével a'
whig-párt hivatott fel a' királyné ál^al uj népszer ministcrlum alkotására
a' nagy befolyású ,, Presse"
Cobdent jelelte ki olyly férfiúnak,
kinek neve az uj igazgatásból ki nem maradható. Ama hír
mintha a'
fíM55e/-ministeriuni azon kérdésnél hiúsult volna meg
valljon egy plebe-

ban

e'

—

,

,

—

—

,

:

jus

a'

legrégibb nemesség legelkelbbéi közt helyet foghatna-e? noha késbb
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l<s(»

v:\l()tlaiiMak nyilvilnilt.-itc'k, miii(l:i/.;iltul kitmitatá, níllyly i-iuín-ot

gondolt

adni a" nt''|i a' maga eiubenMick 's iiiilylycimok lii\ é, f' tckinlethcn a' szahadelvü wliignciucsséget Miga' loryk, tele )()!</ úsiiggal, hogy a' nép embereitl túl.szárnyaltatának 's Ugkedvcsb eljogaik elveszésével feiiyegettctt'iiek - mérgüket a' ,kartoniiyc)mtató' iolötti gúnyub'idásban luítötték, ekkéj)
.'íZ<')lván: „Valóban |)om[)ás egy minister lenneaz a* ( VW>í/c// /í/í7/(//'í/, '.s igen
látni, midn a" kinilynénak bcmutaltatN án, ennek
épületes dolog lenne
kezeit megesókolná" mig has-onló gúnyuléidáf^ban ÍMnledezett az elkeseI

I

t

redett toryk epéje, azalatt a' Times hangosan menydörgé: .,Az egyenetlenség nem fog addig megsznni, mig a' nép embere a' fejedelem titkos tanáesában szintolyly rt'szes nem leend, mint a' törvényhozás tanácskozmányaiban !" A' whig-minisleriuní lu ni jve létre, és I't'cl, az egyetlen
férfi, ki a' kéznél lev parlamenttel a' szükségessé vált nagy rendszabályt
keresztülviheté, rászorította pártja tagjait, hogy a' szükségest, mit feltarvele öszszeíogva vinní'k keresztül.
sem lehet
tóztatniok külöidjcn
Cobden az egész minister-erisis ideje alatt, midn a" Pvcl-Í.'ohden mini3teriumr<')l nyilvánosan vult szú, ereje "s jiivje bizto.>< ('rzetében t;í\ol tart<í
,

a' tárczavadászat cseleitl, elébbi ösvényén rendidcílenl tovább
haladva 's megtámadásaiban a" toryk, nevezetesen Pccl ellen még hevesebbbé válva. Midn Ved a' i[)arlament megnyitása után 1846-ik év ele-

magát

jén

a'

gabnavámok

eltörlésére

vonatkozé)

tervét

elteijeszté

,

Cobden

kikelt az ezen rendszabály életbe l(''[)tetésérc ajánlott háromévi határid
ellen, 's az angol haszonbérhíkhez intézett körleveh'ben a" gabnavámok

haladék nélkidi teljes megszüntetését süi'gelé, megjegyez\én miként az
egyszer csalhatlanúl helyesnek ismert elvet nem gyermekes félénkseggel, hanem férjíias, britthez ill bátorsággal kell létesíteni. Súlyotávol a' parlamenttl 's
sabb gyöngélkedés hoszszabb ideig tartá
vitatkozásokcsak utolsó illéseiben vn r('szt az úgynevezett ,,]\íonstre
nak" Peel törvényjavaslata föliHt. l"<gyike volt tehát az utolsó szónokoknak azon fontos ügyben, n\clylynekdia<laláratett legtöbbet. ..Nevezetes
beszédében, azon férjfiúnak, kit éveken át heves és keser megtámadásokkal illetett 's ki most tárgya ln saját pártja gyanusitásai- 's kárhoztatásainak sir linbi'tt Pi'clnvh köszönetet és méltánylatot nyilvánított,
melylyel neki a' haza véleményváltoztatásáért 's azon nyiltságért, nu-lylyel azt bevallá, tartozik. A' bántalmakra nézve, mikkel a' minister,
háromheti viták alatt, elbbi elvrokonaitól illettetek, megjegyezte:
„Minél ti)bb gyidölot- és gyalázattal ügyekeznek elszenynyezni a' minisrészvétével az angol nép. Ila
tert, annál inkiibb megajándékozandja
utazása azokon
most sir Róbert Peel meghitogatnii a' gyárkerületeket
át folytonos <liadalmenet leendene." Peel törvényjavaslatának az év
közepe t/ijáji lett elfogadtatásával az egylet ügye diadalmaskodván, Cobden az egylet azonnali i'closzlatását inditvíínyozta, ini a' menynyiben uiinden további nuiköd<'sek megszüntettek, határozatba is ment, forma szeI811)-ik <'vi februárig, midn a' gabnának
rinti fenmaradása azonban
kimondatott. Az uj whigministeteljesen szabad behozatala kez^bídik
rium, melyly ez idben Peel igazgatását követte, megalakult, ainiélkül
hogy az egylet valanudyly tagja, nevezetesen Cobden, helyt foglalt volnn
benne, noha ezí l)ar,lll i'enK'lleHí'k. Hir s/orint Lord Rtissel azon bízta:

t

—

,

t

,

—

,

181

Cobdcu.

liogy mihelyt cgcf^zbcgi állaputa 't; üzcikti
tásrti özurltkozutt irányaiéin
viszonyai cngcdeudik, iiely nyiland számára a' cablnetben. Meit hétévi
hanem
í'áradahnas agitatiúja nem csak egészségében rongálá meg
vagyonában is tetemes károkat okozott. A' hálás nép méltánylata némileg kárpótolni akará veszteségeit c!gy 200,000 iont sterling-, vagyi.':
körülbelül két millió forintra
nagyrészt befizetett, aláírással,
"s
l'gy látszik hogy Cobden ha emez akadiílyok nincsenek is, alig hajlott
volna a' whigministeriumban ugy a' mint az szerkesztve volt, részt
venni. A' büszke whignemesség Cobdenl, a' haszonbérl fiát, a* kartonnyomtatót, a' tettl talpig plebejust
esujtiin esak trni fogta volna,
,

t

,

men

,

,

,

—

miként ez

késbb

Fecllel, a'

gyapjuszv

fiá\;d

is

mígnem ennek

történt,

sikerült

torykat zal»t»lán tartania. I'rcl [)éld;ija kit makacs csataparipája nt(')bb mégis leterített, ngy hitszik ( 'obdciincV Intésül szolgáltar. a, hogy
az nj vvhigministcrinmhoz ne csathikozzck. Alkalmasint eli'e lát;l. hogy
mihelyt körükbe h'pnc, neki is iiasonhí icladat jutna, mint a' míllyet
Peeliieli teljesítenie kclle. () Ichát várja idejét. ]""/ vázlatok záradékaid
helyén lesz nemieket Cuhden személyes tulajdonairól ide jegyeznünk.
Miként nyih'ános hatilsa körében, ngy szinte e' tekintetben is iiü képvimeljdynek kebelébl
selje 's másolata
a' népnek 's azon osztálynak
vítta föl nxa^át. Mi alap lémébe az amíol né|)iséo:nek: a' ú'vakorlati
józanság, tapasztalati [)r()báhság, tiszta és mély felfogás, okos számitás
mind ennek bélyege rajta is feltnik. Bentham
])r(')zaiság
's a' száraz
Jeremiás bölcsészete nála hús- és vérré ln. i'obdeii ezen elméleteknek
megtestesülése. F.mc józan mindent megfontoló, mindenben a' hasznost
és czélszerüt tekint, értelmes számításaiban határozott és kitartó népjellem teszi lehetvé, hogy az angol nemzet minden világrészen 's minden tengeren uralkodjék 's hogy róla Oobdeii ekkép szólhasson „A' mi
népünk az emberi nemzet aristocratiája !"
Testalkatát illetleg e' férfiú nyúlánk, szikár
izmos, napbarnított, okos és átható tekintet; lérjfías akarat 's önérzet jeléül elre álló ajakkal
melylyen nem czikáznak
tigyan Pitt és Cann/ny villámai nem ünnepel fox és Bürke virágzó ékesa'

,

,

,

,

:

,

—

,

,

,

majd
majd komoly és eldönt okoskodás
„Cobden
így ír egy kortársa szónoki tehetségérl
de bir mind
a' szónokok legkitnbb sajátságaival
mindenkor
azon tulajdonokkal, nük a' vitázó szónoknak szükségesek;
szólása
találó

,

de melylyrl

élez

—

bsége
nem bír

,

—

ömlik.

,

hatásteljes neirx gyéren legyz bár soha nem nagyszer
nem hangzanak ama körmönfont mondatok, mikben gyakran

ajkairól soha
egész gondolatfolyam rejlik, 's mikkel a' szónoklat nagy mesterei élni szoktak. E'
ritka elnyök nélkül is, sok csodálni való van Cobden beszédeiben. Er,
alaposság 's igen jelelt világossága az elveknek, czáfolati gyorsaság, legfeltnbbek azokban. Fleg pedig a' tények ügyes elsorolásával , mik
kevésbé mesterkezekben csak száraz statisticai adatokat képeznének
lepi meg a' figyelmes hallgatót." A' nemeslelk férj fiú kirl c' vázlatok szólanak legújabban szerencsétlen magyar hazánk érdekében intézett Bach ministerhez int levelet, melyly kivonatilag német lapok által
is közöltetett. Szíves említést érdemel az is , miként menekült
honfiaink
közül Beöthy Ödön , a' jeles népszóuok
Cobden házánál barátságos
,

:

,

'

—

,

,

fogacjtatást talált.

— V.

,

S.
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C'oflirniie (Sándor Tamás), Duiuluníild lürd,kitünö britt tengerész.
állásba
(1. Közh. Ism. T. Ill-ik kötet). Görögországból, hol kellemetlen
jött Capoilistrias elnökkel, melyly anynylrn ment, bogy tle utasítást is
vett (íörögország ellmgyásárii, haza térvón Angliába, ott atyjának lordi
ezimét 's javait öröklé, 's 1834-ben IV-ik Vilmos király által angol
eontreadmiralbi neveztetett és az egyszer már elvesztett Báth-rend nagylepett S. William Parker helyére, mint
keresztét nyeré. 1844-ben
fparancsnok az Indiai 's ehinai vizeken.
ez.
Cockerill, fJános, óriási ipartelep teremtje, 1790. aug. 3-án született,
llaslingtou nev angol helységben. Atyja, isn\eretes a' gépalkotásban. Az
angolok íiltal féltékenyen rzött fonógépekkel 1791-ben Belgiumba ment
egy gazdag gyárnok társaságában fonógépeket állitott.
's ott Verviersben
Kokonai ezt árulásnak tárták a' hazai találmány ellen 's Angliában
hagyott fián, Jánoson ugy boszulák meg magokat, hogy növelését elha,

—

,

,

,

nyagolván,
niok benne

a'
a'

legaljasabb munkákra szoriták.
találékony szellemet. 1802-ben

Vervlersbe. Ismerni kezdé a' gépalkotás
testvére számára Lüttichben gyártelepet

Még sem
a'

sikerült, elfojta-

gyermek atyjához ment,

titkait.
állitott.

Jakab

Atyja az

és

Ezen

Cockerill

telep

legnagyszerbb iparköri teremtményeinek szülje. Lüttiehbl Seraingba
vitték gépeiket a' testvérek. Egy világ kicsinyben van ott. Eurój)ának
talán legnagyobb gyártelepe; fszállása, fvárosa a' mszereknek, honnan
Cockerill gépei, gyárai gyarmattelepeit más országokba küldi. A' két testvér
1816-ban egy püspöki kastélyt minden hozzátartozóival megvett. A'
Maas jobb partján kellemes vidékben fekszik e' csodás telep, egy órányira
,

Lüttichtl. Roppant nagy gépgyár, majd kizárólag gzgépekre, olvasztó
gépek vasáin-mhely 'stb. Az egész telepen közvetlenül 7000 munkás
dolgozik. A' gzgépek hatása körülbelöl 1000 lóer. A' gyárak örökös
tüzkohától éjjelenként az egész vidék légköre égni látszik. Irtózatos zörej
éjjel nappal. 1825-ben Jakab e' gyártelepben! részvényét eladta a' hollandi
királynak, ki aztán János iparnyerkémleteit hatályosan elsegité. A" belga
forradalom e' közvetlen befolyásnak véget vetvén a' munkásság csökkent,
mig 1833-ban Cockerill János egészen sajátjává teve a' seraingi telepet.
Ez id után óriási ert fejtett ki, 's hatalmas emeltyje lett a' belga
iparnak. Cockerill mindenfelé kiterjeszté hódítását a' gyáripar terén.
Lüttichben
Vcj-vlersben
Aachenben
Ilollenbergnél,
Ardennesben
Kottbusban (Poroszorsz.)
a' lengyel
Barcelonában,
Przedborzban
,

,

,

,

,

,

,

,

Surlnamban, Jemappesben, St. Lambertben, Namurban, Charlerolnál,
Spaaban, Decazevllleban, St. Denisben, Petersburgban 's több más
helyen vannak különböz nagy gyárai; fonó-, szöv-, gyapot-, len-,
gép-, vas- és más érez, papír-, posztó-, czukor-, üveg-, gzgép-, 'smás
egyébféle gyárak. Minderre olyly roppant tke kellett mit csak Cockerill
volt képes öszszehozni
fleg a' nyerkémleti biztosságában helyezett
közliltel által. Ez mutatja, hogy a' tke omlik, úgyszólván, mindenfell
biztos és hiteles egyén vállalataira. Cockerill befolyásának tulajdonithatni
a'^ belga
bank alapítását is. Nagy mhelyei szakiulatlan foglalkozást
kívántak, nem várhatott kedvezbb körülményekre magának kellé azokat
teremtenie. Hogy a' belga ipar ilyly óriási kifejlésére nagy tényez a'
hoszszas küls béke kétségtelen. Midn 1838-ban hadi lárma kezdett
,

,

,

:
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öszszeomlottak a' belga ipar atlaszai a' belga bank 's aztán a'
CockerillAmz. Fontos és tanúságos adat lenne az ipar történeteire nézve
Cockerill üzlete kifejlését 's végsorsát hitelesen eladni. Egyfell az
iparzés óriási emelkedése, más részrl a' körülmények melylyekkel olyly
hatalmas vállalkozó szellem sem birt megküzdeni , mint Cockerillé.
1839-ben pénzügyi zavarba jött C, 's ugyanez év april 12-én a' mérleg
megkészült a' tevleges és szenvedleges állásról. Tevleges állásának
öszszege 25,891,418 fr. 17 centim szenvedleges állás 17,839,571 fr.
73 ct. Cockerillnek van egy sógora Aachenbl, Pastor nev, ki WeryyQ\
a' seraingi üzletet vezette
mig egy Memininger nev német a' hivatalos
ügyvezetés élén állott, 's Piercot bizaték meg teljes hatalommal, minden
vagyonát mihelyt veszteség nélkül történhet adósságai fedezése végett
eladni
kivéve a' seraingi és lüttichi telepeket
hol a' munka nem szüntetett meg, habár csökkent is. Cockerill ezután az orosz kormány meghivására Oroszországba ment hogy ott új ipartelepeket állitson de már
útközben meghalt Varsóban
1840-ben. Holtteste Seraingba
óriási
Cockerill a' magasabb adományu
munkássága szinhelyére, vitetett.
tehetség minden tulajdonaival birt. Keveset szólt, sok emberismerettel
birt; önzéstelen volt. Nem vala tulajdona apró, kalmárias nyerekedési
Testvére
vágy. Keveset irt de emlékez tehetsége roppant nagy volt.
:

,

,

:

:
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Jakab már 1837-ben elhalt Aachenben.
x.
Coclilieatio. Pythagorást ,,monas"sároli eszméje nem foglalkodtatta
inkább, mint az uj id kormányférfiait az ,, egység" és „öszhangzás" az
országlástan minden ágaiban.
A' politikában századokon át különvált
tömegek csoportulását vészszk észre egy központ körül, hasonlóan az
égi testek, e' roppant massák gravitatiojához, mintha a' természettudományból minden ujabb felfedezés, az emberiség folyton folyó történetében
egy kezd idszaknak eljelensége volna. Anynyi minden esetre tisztán
áll, hogy az emberiség bölcseleti fogalmai a' természettudomány elhaladásával szoros kapcsolatban állanak. Ennek oka a' részletesnek viszonyában van az egészhez, az általánoshoz. A' történet, mint hagyomány, nem
találja ma, a' pusztán történeti rész által igazolását, de azon vezet eszme
által, melylynek a' történet, az esemény csak alakja. A' természetjog, vagy
helyesebben észjog nem áll ezen az utón homlokegyenesti ellentétben a'
történeti joggal
mivel ama merev különválasztás nem létezik többé a'
jogforrás és a' jog kinyilatkozása között, vagy az anyag a' benn
szellemnek nincsen hatalmán kivül helyezve. Ezen egységre törekvés,
természetesen hozta magát alapos és rendszeres ismeretekkel kapcsolatba.
Innen a' jogtudomány mezején nem kevésbé mint a' kormányzásban rendszereket látunk rendszerekkel birkózni, mintha a' dolgok véletlenségébeni
skepsisnek szükségesképen egy öntudatos cselekvségre kellene vezetni.
Az esetlegesség helyét az észszerüség foglalja el. így a' jogintézetek
organikai mszerekké váltak, 's magasabb és nemesebb jelentséget hoztak be a' törvények lelkébe, mint a' puszta körülmény, vagy a' védelemre
szorult elítélet. E' felemelkedett jognézet anynyi nagyszer tárgyai közt,
mik a' két utósó századot mozgásba hozták, elfordul egy tisztán formá,

mköd

lis, a'

codificatio kérdése.

A' törvénycodex rendszeresen szerkesztett és magában bevégzett tör
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vénykonyyet jelent. Org.inikai egész. Ezáltal

a' jog a' történeti elem és
fükonkénti fejldés szövedékei alul feloldatik. A' tudomány pandectái
'ö a' ,,multorum caraelorum onus"
különösen a' jog mezején találtatott
terlies silányságnak niár a' XVÍII. században
melyly minden tudomá-

a'

,

nyos kincseit,
tisztán logikai

történetet mint valami véletlent megvetve, önmagából,
leszármaztatás utján akarta meríteni. Ezen századnak

a'

idejükre nézve els codexei a' porosz és orosz; azon vezéreszmének befolyása alatt szerkesztve , hogy rendszeres törvénykönyvek az ügyvédeket feleslegessé teszik. így a' nagy Fridrik által alkotott magánjogi

nem isnaer ügyvédeket, ezek helyett segéd tanácsosok mködtek
mindenik törvényszéknél. A' porosz codex Cocceji kanozellár által szerkesztve 1749 — 51-en jelent meg Halléban. Ezen codex Justinianus institutioinak alapján emelkedett. A' szerkeszt azon elvet állitá fel ama munkában, hogy az észjogot a római polgári jogból kell meriteni. A' Fridrik
által szerkesztetett uj codex 17ö8-ban lön befejezve. Az orosz codificatio,
melylyet a' porosz megelzött, egy egész századon át újra és újra átdolgoztatott, mig elvégre 1835-ben lépett életbe.
Az austriai polgári törvénykönyv már 1753 körül terveztetett. A'
codex jose|)hlnus els része 1786-ban jelent meg. 1797. az udvari törvényhozó biztosság uj polgári törvénykönyvet készített, melyly 1812-en lépett
életbe. Általa mmden azeltti törvény és törvényes szokás megerötlenittetett. Az austriai büntet törvénykönyv 1804 óta bir kötelez ervel.
Egyéb coJifiGatio-kisérletek a' régiebb idbl alig érdemelnek emlitést.
hacsak a' mi ,, hármas törvénykönyvünk-- és más decretnmgyüjteményemknek is a'^ codex czimet nem akarnók adni. Minden emiitett codexek
eljárás

között

mében

a'

franczia bir legélesebben jelölt vonásokkal,

még

ellenségei

sze-

mivel abban, a' legdivergensebb törvényes szokások és bácói
digesták^helyett, egy egészen uj épitmény alapköveire akadunk. Már
is,

Vll-ik Károly Írásban rendelé szerkesztetni a' törvényes szokásokat, ezek
közt csaknem négyszáz általános találkozott (coutumes générales) melylyek egész tartományokra terjeszkedtek ki. Ezenkívül két nagy törvénytudósnak Cujas {l20~lDdO) és Dumoulinnak (1500— 156G) munkássága, amazé a' római, eraezé a' statutalis törvénytudományban, jelentékeny befolyást gyakorolt, ugy az alkalmazott jogtanra mint magára a'
törvénykezésre. Azonban sem k, sem BrissoHf ki ///. Henrik kívánságára
külön codexet készített (1587), sem A7I'. Lajos részletes törvényhozása
és XV. Lajos ordonnance-i nem segíthettek azon bajokon, miket a' neki

bonyolódott jogviszonyok a' polgári életben okoztak. A' büntet eljárás
az 1539 és 1670-ki rendelményekeu alapult még az els forradalom kiütése korában is. Akkor megdlt a' foederalismus elve minden szélsségeiben,
az ,, egység" és ,, oszthatatlanság" átszivárgott a' politikából a' jog mezejére is. A' constituantenak sept. 16. és 25. költ két rendbeli törvényeiben
uj büntet törvénykönyv 's uj eljárási rendszer elemei foglaltatnak. A'
convention 1795-ki oet. 2(i-án „code des délits et des peines'" czim alatt uj
büntet törvénykönyvet hagymányozott a' birodalomnak; ezt követte a'
„code d'instrucfion criminelle'' (1808. nov. 17-ik dec. 16) 's a' „code
;)é»a/"(1810. febr. 12—20) Mindkett 1811-ki január 1-én lépett életbe.
Mi a' polgári jogot illeti, az 1781). august. 4-ki és 11-ki törvények a'
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tulajdonjogot; az 1790. jiinius 9-ki a' személyjogot; az 1790. mart.
15-ki és 1791. apr. 8=ki a?, örökösödési jogot; 1790. aiig. 24-ki a' családjogot, az 1791-ki alkotmány II. cziméuek 7-ik czikkelye a' házasságjogot szabályozták. A' „feyislatice" az alkotmányban igcrt törvénykönyv
szerkesztésére nem ért rá, e' helyett csak egyes pótló törvényeket hozott.
A' ,,convent" küldöttséget választott a' constituante által igért polgáíl
szerkesztés vezetésével Cambacérest
's
a'
1793-ki
aug. 3. nyiijtatott be a'
javaslat
bizta meg e' küldöttség. A'
lésnek, de eléggé philosophiainak nem találtatván, elvettetett. A' terrorismiis után Cambacéres újra megbízatott a' törvénykönyv szerkesztésével;

törvénykönyv szerkesztésére,

gy-

terv 1794-ki sept. 9-én a' convent elé
egyes pontjai váltak törvényekké. A' directoriuni
idejében az 500-ak tanácsa meghagyásából Cambacéres harmadízben is
de a' politikai események ismét
is tervezé a' polgári törvénykönyvet
ellene voltak. A' consulatus els évében négy tagból (Tronchet, Portalis,
a' korBigot de Préamenen és MaleviUeJ álló bizottság neveztetett ki
mánynak egy teljes polgári törvénykönyv tervét benyújtandó. 1801-ki
mart. 15-én már ki volt nyomtatva a' terv 's valamenynyi törvényszékkel
közöltetett. A' státustanács törvényhozási osztálya 's a' négy tervez
a'
vonatkozó észrevételei megvizsgáltatván
által
a' törvényszékek ide
változtatásokon átment munka magának a' státustanácsnak tárgyalása
alá került Bonaparte és Cambacéres elnöklete alatt 's a' szerkesztk folytonos jelenlétében. Napóleon e' törvénykönyvet legíenyesebb tettei közé
sorozta, és valóban az emberismernek éles belátása, nézetmélysége cso4-ben tördálkozásra bírták Francziaország els törvénytudósait. 1803
vény erejére emeltetett. A' polgári eljárás codexe 180()-bau, a' kereskedésé
1807-ben lépett életbe. Ezen 5 törvénykönyv, melylyhez késbb „code
parti culier'-' név alatt több egyes törvények kapcsoltattak, a' restauralio
'saz 1830-i charta által is megersíttetett. A' íranczia codificatio minden az
anyaországgal szövetkezett tartományban köztörvény erejére emeltetett.
Ez kedvez jelenség volt egyaránt Napóleon, mint a' szabadelmségre
nézve. Napóleon megbukásával különösen Németországban, viszszafelé
kezdett menni minden. Még azok is, a' kik barátjai voltak a' haladásnak,
ellene voltak mindannak, min franczia íz mutatkozott. így örönmiel fogadták mindazon iratokat, melylyek az uj törvényeknek rögtöni kiküszöbölkik
tetését és a' régi állapot viszszahelyezését sürgetek. Voltak ugyan

az

elbbitl némileg különböz

terjesztetett, de csak

,

,

,

,

—

,

,

Németország jogintézeti egységét egy közös törvénykönyv által megakarták menteni, de ersebb volt a' codificatio elleni iszony. így történt, hogy
Savigmj berlini tanár, a' történeti jog paizsával kezében, annak megmutatásán fáradozott, hogy korunk törvénykönyv szerkesztésére alkalmatlan. Itt veszi kezdetét a' történeti iskola. Ö azt állította, hogy minden jog
mint
a' szokásjogból származik, hogy minden népnek más más joga van
más más nyelve, erkölcsei 'st. Ezen jogrendszer természettörténeti phi,

losophía védszárnyai alatt terjesztetett. A' critica philosophia kimutatta

ugyan a' jog észbeli alapját, de dualísmusa által az észjog és positiv jog
közti minden viszonyt felbontott, mígnem ezen szakadás a' Hegel philosophiája által egészen orvosoltatott. Ezáltal ki ln monda a' haladás elve
Eduárd nyilatkozásai az
a' jogmezején. Határozók e' tekintetben Gans

^^^'

Codrington.

,,örökiil(5si jog'^-ról

Szemle 1840.) így

Írott munkiíjáhiin.
a' históriai

(í^mlay L. Coaificatió. Budapesti
iskuLi megbuktatásával a' codificatio ismét

életkérdéssé lun. Bajorország 1831. uj törvénykönyvi
javaslattal foglalkozott 1 arma 1820. uj büntet eodexet nyert;
Sardinia 's Piemont pedig
18ü'J-ben, Romában 1384. készültel az illet törvénykönyvi
javaslat. A'
baseh eodex 1821-ben költ; Züriehben 1835-ben hirdettek ki
uj törvénykoayyeket.^ Görögország büntet eodexe 1833-ból valé. Dánia
1834-ki

alkotmányában büntetjogi reformokat Ígért. Oroszországnak 15
Hotctbl álló codificatioiábana' büntettörvény is benf'oglaltatik, 1835-bl.

uj^

li.jszakanienkában
illinoisi

a'

lousiánai

1833. a'georgiai 1834.

codexcn

emlitendk ujabban az

kivül,

1839. codexek, és

a' massaeldolgozatok. Csak Anglia vesztegel még mindig azon mean,
raelylyet törvénytudósai a' „statútumok consolidátiojának"
mondanak.
Egyébiránt Benlhatii codiíicationalis törekvései itt sem sokáig fognak
's a'

mis8Ísii)pii

C;iusettsi

maradni siker uf^lkül. A' hindu gyaraiatok számára már rendszeres törvénykönyv szerkesztetik.
A' mi az ilylyen rendszeres
törvenykönyvek szerkesztését illeti, azt
mondja Macchiacelli „szerencsés azon nemzet, melylynek
egy nagy férfi
készített törvényeket." Athene Solont, Lacedaemon Lycurgot bizta meg
törvénykészitéssel. Az egység levén az ilylyen munkának f elve tagadhatatlan azon nyereség, mi a' törvénykönyvnek egy férfiú általi alkotásából
ered. Bentham a' tervkészítésre „'csdületet" kivan nyittatni. Nálunk
országgylési választmányokra szokott bizatni az ilylyen törvénykönyvek
szerkesztése. Különös figyelmet igényel e' tekintetben a' formulázás, mivel
igen kevesen vannak, kik egyszeren szabatosan röviden és mégis tisztán tudjanak fogalmazni, a' milylyen pedig kell, hogy legyen a' törvénynek nyelve. Nálunk kitn tehetségek voltak e' tekintetben Deák Ferencz,
Szahiij Lász-ló és Szemere Bertafan. Szalatj tudta az anyagot kiválogatni
és öszszehordani, Szemere formába rakni, és Deák az organikai egységet,
mint valami szellemet, bele lehelleni. Mint a' franczia codex izétaz els
consul adta meg, ugy egy jó magyar rendszeres törvénykönyv csak Deák
elnöklete alatt készülhetett volna. Egyetlen kitnbb irónk a' jogtudományezen mezején Szalaij László, kit ilyly munkáknál fájdalommal nélkülözöne a' nemzet.
Sz.
Codríiigtoii (Edvárd) britt aladmirál, szül. 1770. régi angol családból,
melylynek több tagja jutott történeti nevezetességre, 's melyly I. György
alatt báróságra emeltetett. Korán tengeri szolgálatba lépvén
1802-ben
mint kapitány Orion lineahajón parancsnokolt, melylyel kitünlcg vett
részt a' traíalgári ütközetben. 1809-ben a' vliessingeni ütközetben
a'
legnagyobb vész közepett, olyly bátorságot 's vigyázatot fejtett ki, hogy
a' gyzelem nagyobb része e' diszteljes
napon neki tulajdonitható.
1814-ben contreadmirál 1815-ben Bath-rend vitéze, 1825-ben viceadmirál lett, 's egyszersmind parancsnok' a' középtengeri hajósereg felett.
Itteni mködése lényeges részét teszi a' íröröír szabadsáoháborúnak
erélyesen dolgozott a' kalózok ellen mint legöregebb admirál
ö vitte a'
parancsnokságot az egyesült britt
franczia és orosz hajóer felett,
melyly Ibrahim egyptusi flottáját 1827. oct. 20-ikán Navarinnál megsemmisité
bírta rá Mehetned Alit, hogy Moreát fiával elhagyassa. A'
;
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navarim* véres csatában ö maga állott az admirálhajó fedelén, rettenthetlen
az egész csatát legnagyobb
's
katonáit lelkesítve
hidegvérüséggel
átgondolással 's ügyességgel intézte. Ez érdemeért a' Bath-rend nagykeresztét nyeré ugyan, de a' fparancsnokságtól mégis, mindenféle ürügy
nyilatkozatai
alatt elmozdittatott, mire sokat tettek hg. Wellington roszaló
azután
PéterAngliába,
után
eljárása felett. A' fparancsnokság letétele
,

,

,

—

várra 's Parisba ment, hol mindenütt nagy kitüntetéssel fogadtatott.
's
A' clarencei hg. thriínra lépte után jobban elismertettek érdemei
melyly
felett,
bajóscreg
egy
neveztetett
1831-ben ismét° parancsnokká
Lissabon eltt rködött. 1841-ben az angol thrónörökös í^zülctése alkalh.
mával a' fchérvitorla admiráljává neveztetett.
Coelíbát 1. ntlenség.
,

—

Seelandban született. KözCollett Jónás, norvég országfi, 1772-ben
Azóta a' hivatalok
pályája 1795-ben kezddik. Sandsvári landvogt volt.
ismereteit.
közigazgatási
gyarapítani
volt
eo-ész során ment át, 's alkalma
ragaszkodása miatt a
politikához!
császári
Midn Dánia a' mtucZir.
^-'omatia határozott
^ 1
'i.
'i.
A
saui^.-.
szövetséges hatalmak nenezteleset
magara
vonta
Svédország sorsáról, Collett a' dán koronát szolgálta, fájdalmasan vev-i.,
..

,

1

,

1

4.

1

'

1

hogy két nép közötti százados kapocs

,

csupán Oroszország mesterke-

désére önkéntesen fölbontatott. A' hadzaj fenyegetése közt ritka szerencse
érte Norvégiát alkotmányt szerzett. C. egyike volt a' legszabadelvbb
;

melyly nem ismére
Dániától Norvégország elszakasztatott 's
midn ez
közvetlen körében állott Fridrich Christian fherczegnek
helytartó lett, 's majd Norvégia független királyának kiáltatá ki magát.
C. részt vön mind az alaptörvények elkészítésében mind a' nemzetgylésben melyly a' norvég alkotmány kihirdetésével magát független
királysíígnak nyilatkoztatá. 1814. máj. 17-ke után a' statustanácsban a'
belügyek vezetését vette át. 22 évig maradt ez országtanácsban. Kitka
dolog democrata országban. 1822-ben azonban a' pénz- és kereskedési
ügyet vette át. 1829-ben a' királyi helytartóság üresen maradván, ott,
hol a' királynak meg kellé jelennie, p. o. a' storthing megnyitásánál és
bezárásánál, a' király személyét Collett képviselte. Aztán a' helytartósági
tiszt egy része ráruháztatott, czime és illetménye nélkül. Nem rózsás
pénzügyi kezelése
pálya, a' svéd és norvég ellenkez törekvések közt.
kitünleg jó volt a' democrata alkotmány alapelveivel általában öszhangzó.
A' swéd befolyás csak néha tántoritá el ez ösvényrl. Azonban ügyesebb
tisztvisel volt, mint politikus, mint országfi, a' kormány ellenében,
melyly Norvégiában mindig terjeszteni igyekszik hatalmát. Nagy baja
a' norvég alkotmánynak
hogy a' Svédországgali unió minden pontjai
nem igen vannak tisztában, 's a' svéd aristocratia a' norvég democra-

küzdknek

el a' kiéli

e'

mellett. Collett azon párthoz tartozott

taractátust, mi

,

által

,

,

,

C

;

,

tiában halálos ellenét tekintvén, mindent elkövet az ellen utat találni
Norvégiában egy svéd kormánypárt alkotására. Collett minden tapasztalati
gazdagsága és solid 's teljes humánus miveltsége 's mindent felölel
közigazgatási ügyessége mellett is inkább 2;yönge kedély ember, mint
ers, határozott jellem. Gyönge és engedékeny inkább, mint ravasz és
határozott. Sem a' norvég nemzeti érdeknek sem a' kormánynak nem birt
következetesen szolgálni. Mihelyt a' tárgyak magasabb politika körébe
,
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vunallak, rendcsen hiányzott a/, azok
hatiírozottsága. l83o-l)an a' stortliing

300U
a'

áziik.<óg'es nézplck
vonta nia<^ára
niciL

nie^'ol»lÚ!?;'ira

rt>s/,alát)át

,

alkotmányos jóváha<>'yás nélkül elíogadott. 1836-ban
király ícloszlatá az ortízá^i^yUlést jiil. 8-án
azon üriio^y miatt, mivel
tallér pótlékdíjt

,

,

hasztalan tanácskozásokkal tolté idejét 's már 2 hónaj) óta eltelt
a' törvényes idszak.
Tulajdonképp az volt az ok mert a' király 's a"
svéd aristoeratia a' dcmocrát nézetek szokatlanul erélyes föllépésétl
hicgi'-cinült
's féltek, hogy Norvégia még függetlenebb állást viv ki, mint
a' minvel jelenleg bir. Ha bár a' király a' storthingfeloszlatást illetleg
olyly jogot gyakorlott
mi
alkotmány szerint illeti mindazáltal a'
norvég íítatusminister, Lörcuslijolil kötelezve volt ellenmoudani. Xem
tévé, 's azért a' storhing által vád alá lielyejjtetett. E' bonyodalmak közt.
mint rendesen mindkét párttal enyelgett Collett. A' storthing elnökével
tüstént keletkezése után közié a' királyi rendeletet , valamint a' státustanács jegyzkönyveit az országgyléssel. Miután a' norvég státusminister
Collrft
e:'.cr tallérnyi bírságban 's 550 tallér költségben elmarasztaltatott
és Löccnskjold közt meghasonlás támadt. Lörenslijollat elbocsáttatási
kérelmét 1830. sept. 23-án nem fogadta el a' király, st a' norvég legfbb
törvénvszéket vaksájjíral szenvedélvességjíel és részrehajló i""aztalansáo:í«al
vádolá. Collett kényszerítve látta magát viszszalépni. 183(5. octoberben
Collelt és Diribs
vett búcsút az országtanács két legrégibb tagja
ez
utóbbi cultusniinister és alkanczcUár. ('ollelt hclyél)e Vof/t Dirih-s helyett
Arntz-en neveztetett ki. Egyszersmind gróf Weel-Jarlsberg Jánost
nevezte ki a' király helytartónak. Collett 1837-ben a' teplitzi iördket
iíllit('»lag

,

,

,
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látoijatta meo".

—

x.

CölIn (Dániel György Ivonr. tia a' lippei superintcndens és a' né})nevelés
tárgyában jeles iró CölIn Lajos Fr. Anyusz-tnük, ki 1804-ben ha't el.
Szül. 1788-l)an, tanult jNíarburg- Tübingen 's Göttingenben, 1818. óta
theol. professora volt Boroszlóban 's megh. ugyanott 1833-ban. Legnevezetesb munkája
Biblisvhe Theologie ; kiadva Schultz által Lipes.
1836-ban. Kisebb iratai közöl pedig, melylyeketszabadelmü rationalismus
jellemez „Cher theologisr/ie Le/irfreilieit^' (Breslau 1830.) 'sat.
ez-.
CoHuii , Kaleb, angol iró, született 1780-ban. Miután a' cambridgei
egyetemen thcologlát végzett, pap Ion Tivertouban éá Kewben. Egyházi
)

,

:

:

—

,

idbl. Ivagyogó tehetséget nyert a' természettl,
dús költi képzelmet 's philosophi éles értelmet. De szép telietségeit aljas
szokatok, 's a' legszennyesb kicsapongások mocsarába fojt á. Ugy szólván,
ketts világban élt, az eszményi nemes, és a' legszenynyesb prósal világban,
két ellentét közt ingadozva. Ezért lemondván a' papságrl, vad hajlamainak adta át magát, de nagy szegénységében, egy gabonapadláson, nem
sokái-a „LacoiV- nev philosophi mvet irt, melyly a' tudósok által nagy
tetszéssel fogadtatott. Majd Amerikába költiizött 's végre Parisba, hol
költ és csaló volt, ismerve a' salonokbau "s a' bnbarlangokban.
i\Io?2kau
Írói tehetáégének szép bizonyságai Napóleonról irt költeménye
égése, ,,a' lélek" 's adatai Byron jellemzéséhez. Meghalt 1834-diki
decemberben.
x.
C'uluiiibia. E' szövetséges délamerikai respublika Uj Granada spanyol
viczckirályeágbi')!, Caraecas vagy Veneziieht kapitányságból 's Quito tarszónoklatáról hires ez

—

,

—

I
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melylyeknek öszszes nagysága Humboldt szerint
A' lakosok száma a' polgárháború eltt 4
milliót meghaladott, most alig ?> milliónyi; kik közt 1,200,000 európaiak
mintegy 14,000 néger rabszolga. Camecasbau született a'
's creolok
férfi, ki els jött a' merész gondolatra, hogy spanyol Amerikát az anyaországtól elszakaszsza. Mircinda tábornok, ki Caraecasban született, már
1804-ben Londonba ment, hogy az angol kormányt ezen említett vállalata gyámolitására birja. Anglia nem akart nyilván mellette fellépni. Az
egyesült státusok, melylyekhez 180.3-ben fordult, sziütenemakarák terví't
támogatni. Végre, saját rovására, mintegy 300 embert szedett öszsze,
kikkel 's hároni hajóval 1806-ban tengerre szállott. A' délamerikai spanyol luatalmat ilyly csekély ervel támadni meg, igen nagy vakmerségnek

tományból

állott öszsze,

01,728 négysz. mfdre ment.

—

,'

látszott volna, lia)¥/ra/?(/í/ honfitár^^ai hangulatára

nem

számol.

De hibásan

számított. Caraecasban készen várták elérkezését 's midn a' parthoz
közelgetett, olyly erteljesen fogadtatott, hogy örühii kellett neki, midn
két hajója veszteségével Trinidadba vonult. De most az azon vizeken
tanyázó angol tengeri er parancsnoka, Cochrane 1. lógta pártját, 's már
elevezett TriniJúl. 24-ikén 500 önkénytessel 's néhány angol hajóval ismét
,

dadból, partra szállt és elfoglalta Vela da Corot, honnét felhívásokat intézett
bennszülöttekhez. Senki se mert hozzá csatlakozni. Elhagyta tehát Corot
közeledett, az angolok segítségét kéive. A' spanyoloktól
's a' parthoz
megtámadtatva
Áruba szigetre ment. Ide Cochritne hajókat küldiUt
ugyan segítségére de az Anglia 's Francziaország közt létre jött békeszerzd(3S híre meggátolta munkás segítségadását. Miranda teluít 1807hen viszszatért Angliába. Azonban eszméje mindinkább ersödött 's
tovább tenyészett. (A' spanyolok elleni szabadságháborút 1. Közh. Ism.
Tára IV. K. „Délszaki Amerika" czikkben.).
Columbia szövetséges köztársaság, 1822-ben az egyes. éjsz. amer. stá-

a'

,

,

—

tusok, 182.")-ben pedig Anglia által elismertetvén, nehéz küzdelemmel
nyert szabadsága gyümölcseit élvezheté ha a' hoszszas polgárháború a'
személyes szenvedelmeket mozgásba nem teszi 's minden társas intézvények olyly általános felbomlását nem vonja maga után, melylybl a' kedélyeknek lehetetlen volt egyszerre rend és nyugalom állapotába menni által.
É' mellett a' pénzügy úgy öszsze volt dúlva, hogy az új viszonyok rög1824-ben Bolivár ismét
tön megszilárdulására gondolni sem lehete.
columbiai praesidenssé választatott ugyan de olyly kizárólag Bolina és
Peru ügyeivel foglalkodott hogy a' columbiai kormányt csaknem egé,

,

—

,

,

szen Sanlander alelnökre bizta.

Az

enditett két álladalondieli

események

melylyekbe Columbia szinte bebonyolódott károsan hatottak az új
respublika fejlésére. Faez tábornok már 1826-ban kísérletet tett Venezuela elszakitására; Quito és Guyaquil kerületekben szinte emelte fejét a'
de központosító
lázadás. Bolivár hclyreállitotta ugyan a' nyugalmat
pártja mind ('lesebb élesebi) ellentétbe jött Santander foederalisticus pártjával. Az 1828-ban Ocannaban öszszegyült nemzetgylés Bolivárt csaknem dictátori hatalommal ruházta fel, 's ez a.' Santa Fé de Bogotában azon
év septemberén kitört lázzadást véresen nyomta el; azonban Paez már a'
követk. évben felemelte a' lázadás zászlaját Venezuelában, melyly Columbiától elvált 's magát külön respublikának nyilatkoztatta. Most Bolivár
is,

,

,

Columbia.
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Columbia, mclyly Musqucrát választotta clnökévó elismerte
süt vele új szerzdést is kötött. Nem sokára Quito tartomány
szövetség ellen 's Ecuador köztársaság név alatt
is fellázadt a' közös
A' társaitól
1821) sept. 11 -kén tüuiíctlennek nyihilkoztutta magát.
elhaíívatott ITj-Granadában Mosquera már sept. 4-ikén leköszönt, 's
l'rdanez, lett elnökké, ki eleinte katonauralmat hozott be. Üj-Granadának sánta te de bogotai congressusa nov. 21-ikén szinte lemondott a'
Columbia névrl 's (// Grí/ /ia(/«« respublika név alatt független, külön
köztársasággá alakult át. INIindhárom ujdon alakúit státus kölcsönösen
elismerte egymás függetlenségét 's kötelezte magát az elbb közösen
melylyeknek csak Angliát illet része
csinált adósságok átvételére
6,750,000 tbnt sterlingre ment, 's egyszersmind kölcsönös vámmentes
kereskedési forgalomra 's kölcsönös védelemre küls ellenségek irányában.
Jelenleg tehát, a' Bolivár-féle központosító elv bukta 's a' foederál rendszer
cryzelme után a' régi egy és osztatlan (^olumbia köztársaságból három
külön köztársaság származott. 1) a' régi Venezuela, mclyly Cumana, Barcelona Caraccas Merida, Truxillo részekbl és Margarita szigetbl áll.
Cundinamarca, Neyva, Pamplona,
2) Új Grattada melylynek részei
Tunja, Cartagena, Antioquia, Santa Marta és Popayan. 3) £í*Ma(/or,
hova Giuijaquil Quito t's Pasto tartományok számláltatnak. Venezuela
fvárosa Cía-flccos, melyly már 1567-ben épült az Arrague folyó szép
völgyében, több mint 30 ezer lakossal; Uj-Granadáé: Santa Fé de Bogotá,
869Í lábnyi magas fekvésben a' tenger felett, 40 ez;er lakossal; Ecuadoré
Quito 8051 1. magasan fekv 70 ezer lakossal. Nagy város még Maracaibo hasonnev tó partján 25,000 lakossal.
Azóta Új Granadában a' nemes Sanfander választatott 1832-ben praesidenssé, ki számzetése alatt Európában utazott. A' bels állapotról,
kormánya alatt, csak kedvezt lehete hallani; sokat tett a' közoktatás, 's
kereskedés ügyében, védte a' sajtószabadságot, rendezte a' pénzügyet.
1835-ben Portobello és Panama 20 évre szabad kikötkké nyilváníttattak,
és több rendszabály léptettetett életbe a' déli tartományok vonzalmának
Venezuelában is rend és csend volt Paez elnöksége
megnyerésére.
alatt ki a' méltóságot négy évig viselte, és azután 1835 februárján, az
utódává választott Jose Vargas orvosnak adta át. Ugyanazon évben
azonban lázadás tört ki, melyly Vargast elüzé 's Paesí újra elnökké,
Marinat pedig alelnökké kiáltá ki, 's melylynek élén Bolivár sógora,
Pedro Brireno Mcndez, Ibarra tábornok 's egyéb tisztek állottak, a'
népnek csekély részvétével. Paez azonban nem fogadta el az elnökséget,
st az elzött ehiök által a' becsületességébe vetett bizalomnak megfelelve,
800 lovassal a' lázadók ellen ment. Minden kapu megnyilt eltte 's júl.
Küldöttség ment
27-ikén bevom'dt a' lázadóktól elhagyott Caraccasba.
A' három közt
az elnöki székre viszszahíja.
Vargas után, melyly
legfiatalabb 's legkisebb új respublika, £r?/fl(/or, folytonos anarchiában
leköszönt
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Venezuelát
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szenvedett, 's a' Rarrrt^í/w tábornok által védett kormánypárt a' dicsvágyó Flores tábornok által ismételve legyzetett és Roca Fuerta kiáltatott ki a' státus fejévé. 1835 máj. 1-jére nemzeti gylés hivatott egybe
T.
alkotmány kidolgozására. (1. egyenkint ezen státusokat).

—

Combé.
Conibe

testvérek.
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György, híres angol phrenológ,

szül.

Edinburgli-

ban 1788-ban; megismerkedvén Spurzheiinmal 1816-ban, azóta kizárólag
a' koponyatan stúdiumára adá magát. Munkái: ,,Essay of phi-eiiology''
„System of Phrenology^'' (5 kiad. 2 k. 1843. németül kiadta
(1819)
Hirschfehl Braunscliweigban). 1820-ban Edinburghban phrenologiai egyletet állított, 's felolvasásokat tartott, melylyek Amerikában jelentek meg
1837-ben. Irt ezenkivül más jeles munkákat is „Ou popvlar edvrafioiV
(1837); ,,The consíit útion ofmcin^' (15-ik kiadás 1842: németül Hirschfehl1838-ban Ejszakamerikába utazott hol szinte phrenologiai feltol) ;
;

:

—

,

olvasásokat tartott 's hazatérte után kiadta 3 kötetben ,,Notes on Awe7'tca" munkáját. 1842-ban meglátogatta Németországot, 's Ileidelbergbcn
német nyelven tartott felolvasásokat. II. Ábrahám, nevezetes socialistn,
's edinburghi ezukorgyáros volt, midn 1820-ban
szül. 1785-ben
Oicen
Róberttel megismerkedvén, ennek eszméit anynyira elsajátította hogy
azóta Ideje 's vagyona legnagyobb részét azok valósítására forditá. Edinburghban úgynevezett „Cooperatir> societyt" állított, czélja volt a' szükség tárgyait a' producensek közt kicseréltetni 's azt a' mi ez utón meg
nem szereztethetett bevásárlási áron osztatni ki az zött keresetmódok
nyereményét pedig a' részesek közt erik 's tehetségeik arányában osztani
fel. Az egyesület kevés id múlva, sikert nem érhetve, elszéledt
azonban
1825-ben nagyobb mértékek szerint kezdett hasonló kísérletet Orbistonban, Glasgow mellett. De már 1827-ben elhalt. Iratai
,,Metaphoricül
sketches of the old and new systems" és ,,the religious creed of the neio
System,'^ melylyekben OM'e^i új társadalmi tanát fejtegeti. III. András,
kitn orvos, a' kir. orv. múzeum tagja, 1835-ben Leopokl belga király,
1838-ban pedig Victorla királyn udv. orvosa; szül. 1797-ben. Iratai:
„Observations of mentái derangemetit" (1841) „Principles of physiology^^
(11-ik kiad. 1842); „the physiology of digestion" (4-ik kiad. 1842) 's a'^ t.
,

,

,

,

,

,

,

;

:

melylyek németre

is

fordíttattak.

—

h.

Coiiiforí, Coiiiforfabk'. Divatos angol kifejezés. így nevezik az
angolok az anyagi élet azon elrendezését, melyly a' földi létnek kényelmességét 's békés és zavartalan élvezetét czélozza, egyformán távol a'
és a' sanyargató szükségtl
korhelységtöl 's korlátlan élvezetvágytól
melyly a' vagyonosság bizonyos fokát igényli de a' gazdagságot nem a'
gazdagságért óhajtja, hanem azért, hogy birtokosának állandó kedélynyugalmat biztosítson , melyly a' comfortnak legsajátabb lényegét
,

,

,

teszi.

—

ez.

rosHimiiieros. Titkos politikai társaság Spanyolországban, sokban
hasonló a' szabad kmivesekhez, kiknek elveitl azonban sokban el Is
tért, úgy hogy a' két egylet közt nagy gylölség létezett. Alakúit 1820
körül. Irányában emlékeztetett a' franczia jacobinusokra, mert czélja a'
népuralom valósítása, 's jelszava, szabadság és teljes egyenlség volt.
Alakjára nézve lovagrendet képezett, melylynek gylései ,, váraknak,"
osztálylései ,,sánczoknak 's bástyáknak" neveztettek. A' felvétel vállra
adott ütés által történt, 's a' felvett tagnak meg kellé esküdni az evangéliumra, hogy ,, a' nép uralkodását védeni fogja, 's hivatalt soha sem keresni,
és keresetlenül is csak a' közjó érdekében vállalni."
Fnökeik coramandeur nevet viseltek, 's ezek közt ismeretesek Ballasteros és Romero

—

;
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Alpuenft'. lS2l-l>on niáikonnányzi) jmitííjok M>lt ^VEadrlilban

's

tartományi

az <nsz:'i«^l):in úgy pi'uztíirnlk ia a' tagok önkénytes
:iilakozásail)(')l alakulva. 1823-ban a' rend már 30 ezer tagot számlált, 'a
üszszeköttetéseik Francziaora' 8zám kéísbb 70 ezerre is növekedett,
szágba terjedtek. A' restauratio gyzelme után 1823-ban felo!<zlatott az
's a' részvétel sziüorú büntetés alatt tiltatott me<r.
h.
eiivesület
C'uiliiiilliiisiiiiis. A' oomniuaisnius rendszere Francziaországban fejl-

juiitúlk

niiiKU'iifi.'l(''

,

,

—

,

dött ki legnagyobb mértékben 's a' f'ranezla conimunismus mintapéldánya minden communismusi irány- és tannak, melyly ujabb idkben más
magas indiistrialis állású országokban elharapózott , azért eladásunkban
kiváK)lag a' t'ranczia conununismust kell szem eltt tartanunk. Az industriálls társailalomban a" birtok ('s birtoktalanság közötti ellentét ugy
,

tnik

tke

munka

közötti ellentét. A' társadalomnak e' rendé
forradalom óta alakult meg. A' júliusi kormány ellen csakhamar ellenzék származott; ezen ellenzék alapja az egyenlség és szabadság abstraet elve volt, 's ennek statusjogi megvalósítását
a' respubliea álladalml ti májában kereste. De párthívei száma csekély
volt, 's a' tenálló jog ellenében tehetetlen. A' republicánusok, gyzni
akarva, a' republiianisnuK<oii kivül kerestek szövetségeseket. A' munkás
néposztály, melyly a' júliusi forradalom által megrendített ipar következtében szenvedett, a' fenálló ellen ismét ellenzéket kezdett képezni, mint
a' restauratio alatt. De egyedül állva, vezetket a' társaság felsbb osztályaiban keresett. Itt is egyedül állottak a' republicánusok. 'S állásuk e'
közösségét mintegy kiérezve, a munkások egész nagy tömege csakhamar
a' republicanismus oldalán állott. így a' fenálló elleni ellenzékben ekkor
két elem egyesült. De különböz viszonyban. A' republicánusoknál volt
az értelmesség vezetése, a' munkások képezték a' physikai ert. Látszópedig a'
lag e' respublicanismus csak a' királyság ellen volt irányozva
ellenzék a' tke uralkodása ellen az industrialis társaságban
tovább
volt intézve. Hanem az ellenséget nem ismerték meg elég koi'án. Azt gondolták, csak a' republicanismussal van dolguk. Ez ellen oltalmazták magokat 's a' republicanismus, magának támaszt szerzend, mind szorosabban
csatlakozott a' munkások osztályához. A* munkások osztálya ellenben a'
republicanismus ellenében anyagi állajiotiiból folyó igényeket kezde támasztani. Érintkeztek a' socialis kérdések és a' rcpiddicanismus és a' republicanismus két elemet rejte keblében, melyly kívülre ugyan egyet képezett,
de egymás között az elsségért fogott küzdeni. A' republicánusok azt gonfel,

mint

Franc'ziaországban

és

a' júliusi

:

men

:

munkíisok igényleteit saját érdckökben felhasználhatják,
vezéreka' munkiísok fenyeget
mozgalmait a' vagyonos osztályok ellenében ijeszt rémképül használták;
és mindent
az alkotmányt vádolták a' munkás osztályok nyomoraiért
Ígértek a' republicánus státusforma behozatala által. Az eszesebb republicánusok Uj^yan kezdték átlátni, hogy a' nuuikás osztálylyali szövetkezés
által olyly irányba tolatnak, melylynek kimenetelét elre nem láthatják:
alig hogy érzeni
tiszta republicánusok
's a' középosztályokhoz tartozó
azonnal
kezdték hogy elméleteikbl ilyly következmények vonatnak
nagyobbrészint lemoiulottak ezen elméletekrl. *S midn igy a' tiszta
republicanisnuis ki»ridb(ll 1831-ben nom csak külsleg, de belsleg is
dolták,

hogy

a'

nem tördve tovább azokkal. A' republicánus

,

,

,

,
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megsznt jelentséggel birni, mint párt; ugyanakkor kezdettek a' titkos
társaságok roppant befolyást gyakorolni. A' fenraaradt repiiblieánus párt
nép tömegét dicsérni, annak hízelkedni, azt felizgatni kezdte, a' fenálló
alkotmányos királyság jogát igazságtalannak tanitni, 's átalában az érvényes jog iránti tiszteletet kioltani; hová behatoltak emissariusai, a' felsség ellen gylölséget 's a' létez állapotokkal elégedetlenséget terjesztettek, 's igy keletkezett Francziaországban a' mai proletárság szelleme, 'a
az industrialis társadalomban tke és munka között fogalmilag létez
ellentét mintegy megtestesült; a' társadalom keblében szakadás történt;
állása iránt öntudatra jve, mindenek felett azon
's a' munkás osztály
fkérdés köri csoportosult, melyly állásán uralkodik, 's ez a' tulajdon
kérdése. így alakult a' communista párt.
A' communismus felve a' társadalom azon alapjainak, melylyekeu
kezdettl fogva nyugszik a' tulajdon és családnak eltörlése, 's ennek
helyébe közösség behozatala. Azonban a' communismus kebelében , ezen
egy f-elv daczára, mégis két külön irány különböztethetik meg; ideális,
és anyagi irány, 's azért van ideális és anyagi communismus. Az els a'
tulajdon és család jogát valamilyly szereteti religio nevében akarja eltörölni 's annak helyébe az isten eltt egyenlk és istentl boldogságra
rendeltek közösségét állitni. A' második irány szerint, a' jog csak az
ember földi rendeltetése már pedig az emberek rendeltetésöknél fogva
szabadok és egyenlk; 's az ember fogalmából és rendeltetésébl semmi
egyenletlenség ki nem hozható a' hol tehát ilylyen látszik, az csak valami
küls, csak erszak által áll fen, melyly soha sem válhatik joggá , 's azt
a' család és tulajdon, jogaival
mondják
mindenekfelett azon elem,
melyly legtöbb egyenletlenséget és szerencsétlenséget idéz el 's azért
az ember rendeltetésével ellentétben állván, képezhetnek ugyan hatalmi
tényeket
de sohasem jogot. így a' társadalomnak ama két öröktlvaló
elve e' küls rendeltetés nevében tagadtatik, 's ez képezi az anyagi
communismust. Az anyagi communismus, melyly Babeufismusnak is
neveztetik, elébb lépett fel, azért errl elébb kell emlékeznünk.
Babeiiftsmus néven hivatik Baheuf nev szerzjérl ki Robespierre és
St.-Jiíst körében élt; Robespierre bukása után pedig eljöttnek hivén az
általános egyenlségi elv eldönt pillanatát. Paris külvárosainak szegény
munkásait, kik között már azeltt is leo^inkább szeretett mozosni maga
körül öszszegyjte, 's közöttük nyilvánosan és titkon a' vagyonközösség
elvét, mint a' valódi egyenlség alapját, terjeszté. A' ..Société des Égaux"
uján alkotott titkos egyesületnek élére állván Babeuf, mellette Darthé,
Maréchal és Buonarotli ismeretes communisták mködtek, 's miután e'
középpont köi'l a' köznép is rendezte magát, az egyesület naponkint
erösbödék. Az itt elfogadott elvekbl, melylyek B u 07i arof ti nak „La con~
spiration de Babeuf" czimü munkájában foglaltatnak világosan kitetszik
a' Babeufismus czélja, t. i. a' társadalmi egyenlség eszméjének akképpeui
megvalósítása hogy minden rend
melyly nem tartozik közvetlenül a'
termesztéshez, minden tudós, költ, zenész, fest 'sat. megszüntessék, ne
legyen semmi egyéb foglalkozás, mint a' földmüvelés nagy városok ne
létezzenek, a' gyermekek mindnyájan egyenl nevelést kapjanak
de egy
gyermek se tanuljon többet, mint csupán az olvasást. E' mellett a' hamis
13
Uj k. Ism. Tár. ÍJ. köt.
a'

,

,

:

;

:

,

,

,

—

,

,

,

:

,

;

,

Cüinniunisiniifii.

lí>4

Cjizmók terjedésének akadályozás;! vé<^ett a' legszigorúbb censura lett
valii behozandó. A' rcspubllea egyedül határozza meg, mivel foglalkozzanak az emberek. Mind ezeket természetesen az egyéni tulajdonnak teljes

megszüntetése elzte volna meg, melyly megszüntetés a'
nUdbirtok közt)sségével veendé kezdetét. Baheuf tanában nyiltan kimon-

és tökéletes

datott,

hogy

a'

gazdagok

a'

nép ellenségei,

's

hogy az élvezetnek, munká-

nevelésnek minden emberrel közösnek kell lenni. Továbbá az
17i)3-iki alkotvány újra behozatandó, 's mind az, ki ezen alkotvány eltörlésérc együtt munkált, né])rólségárulónak nyilatkoztatandó vala. A' nyilatkozvány 17i>(j-ki apr. közepén Parisban elterjesztetvén, rendkívüli
benyomást tn mert a' republicánismusnak, és a" szabadság eszméjének
ezen oldala még egészen uj volt, 's bizton számolhatott a' köznép pártolására. Egyszersmind az öszszeesküvés is gyorsan elterjedt; már a' katonaságnak egy része is meg lön nyerve, ugy hogy 16,000-re ment a' részvevk száma, 's egész Paris rémülésbe jött, midn végre május 10-én
sikerült a' rendrségnek, az egyesület több tagjai közül 65-öt, Baheuf
és Buonarotti\s\ együtt elfogni. Ezzel az egész itju ochlocratia fejetlenné,
's tanácstalanná ln; a' nép pedig, melylyre olyly bizonyosan számoltak,
nem mozdult. Az öszszcesküdtek rendes törvényszék elébe állíttatván,
haláh-a csak Baheuf éi Darthé, heten pedig, köztük Buonarotti, deportatiora Ítéltettek. Midn Baheuf és Darthé ítéletöket meghallották, kihuzák
treiket, 's egymást keresztüldöfék; de mégis maradt bennök anynyi
élet, hogy másnap a' vérpadra vitethettek. Halálukkal az egyesület is
megsznt. E' tan elevenittetctt tcliát fel ujabb idben.
A' munkások tömegénél a' fenálló jog szentsége iránti tisztelet meg
volt semmisítve, 's az ez ellen való küzdés életelemévé téve, de nem tudta
mit állítson helyébe, folytonos Izgatások által korlátlan igényekhez szoktatták, de nem gondolva arra, hogy azok teljesithetlenek. A' tömeget,
eo-yesitése által ereje öntudatára hozták, 's ekkor a' republicánus vezetk
viszszaléptek. Meg volt adva az ellentét, de nem a' megoldás. így a' proletárság magára hagyatva, minden korlátoló viszonyok lerombolására fordult. A' proletárság iránya inkább sociális mint politikai volt, holott a'
a' két
polgárság republicánus töredéke csak politikai czélokat tüze ki
elem lassankint elidegenedett egymástól. Buonarotti, ki maga Babeuf
öszszeesküvésében nagy szerepet játszott volt, Brüsselben ennek történetérl irt munkát adott ki de a' könyv feledségbe ment. A' júliusi forradalom után Buonarotti Parisba sietett 's élénk részt vett a' titkos társaságokban. Próbálta már akkor minden vagyonkülönbség nivellirozási
tanját az emberjogi társaságban terjeszteni, de senki sem hallgatott reá.
Brüsselbl, munkájából néhány példányt hozott magával 's néhány legeltökéltebb republicánus között kiosztotta azokat. Az 1834-diki lázadáskor sok lázadó elfogattatván börtönbe vettetett; többi közt olylyanok
többen voltak
is, kik Baheuf tanával megismerkedtek. A' tömlöczbcn
együtt, 's ott elkeseredésökben merengve, újra kezökbe vették Buonarotti
mvét, hol az egalité egyedül igaz és utolsó következményének a' tökéletes vagyonegycnlség eszméjét találták határozottan kifejezve. Itt kezdtek

nak

*8

;

;

;

,

megbarátkozni a' személyes tulajdon eltörlésének eszméjével, 's midn a'
börtönök megnyíltak, a' republicánusok, mint merész Babeufisták léptek
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minden személyességet nivelllrozó egyenlségnek, mint az egyenlvégeredményének eszméjével, 's eltökélve, az uj tant telietségök

elv

ezerint terjeszteni. A' proletárság ekkor

már

a'

titkos társaságokban saját-

ságos igényekkel kezdett fellépni, 's az álladalmat nem elvek hanem igényei
szerint kivánta szerveztetni. E' szellemileg szegény de tettre kész tömeg
közepett lépett fel a' Babeufismus. Volt republicánusok magok kezdték
tanitni, hogy nem a'democratia az igazi czél,hová a' valódi egyenlség és
legnagyobb szabadság vezet, 's csak egy szabadság van, az absolut egyenlség, melylyben sem álladalom, sem birtok nem létezik, hogy az álladalom
uralkodók és engedelmeskedk különbségét, a' tulajdon, önállók és függök
ellentétét feltételezi, hogy az ember valódi állapotja a' természeti állapot,
melylyben kiki egyenln uralkodik, egyenln bír, 's a' bámuló hallgatókat
boldogságos békével teljes világ reményeivel kápráztatták, ha a' mindnyájuk által elismert egyenlségi elvnek e' közel fekv következményeit bátorságuk lesz magokévá és foi'radalmi eszméjök 's müködésök alapjává tenni.
A' tömeg kíváncsin hallgatta e'tant, mert a' tan uj volt. Sokan elismerték azt,
de a' f, mondhatni, akkor egyetlen könyv róla,
a' tan hivei szaporodtak
Buonarotti munkája csak kevés példányban vala kapható. Értésére esett
egy könyvárusnak, hogy k adójánál még van néhány száz példány, sietve
felvásárolta 's nagy áron keltek el a' példányok. ]^7
által keletkezett
Francziaorsziígban másodszor a' tulajdonképpeni comniunismus ; kevés
embertl kiindulva, a' társaság legalsó osztályaiban sarjadzva, rendre «z
egész proletárság között elterjedt. Lényeges jelentsége abban fekszik,
hogy általa a' proletárságnál az egyenlségi elv az álladalom és személyes tulajdon határozott és tudatos tagadásává fejldött
's ettl kezdve
ez lett a' jelszó, melylyel mind az alkotmányos királyság, mind a' republicánusok ellenében felléptek. A' király 1837-ki május 8-án minden politikai fogolynak amnestiát adván, a' republicánusok börtöneikbl kettztetett
elkeseredéssel léptek ki minden fenálló ellen
és véres merényekre eltökélten. A' királyság elleni dühös gyülölségökhez a' birtok elleni irigység
csatlakozott, 's Babeuf tanát és reményeit szilárdul szemök eltt tartva
kezdték meg propagandájokat a' proletárság között. Korcsmák-, és lebujokbani öszszejöveteleken kivül, hol az uj tan hirdettetett, ennek számára
közlönyrl is gondoskodtak. 1837-ben alapították a' Moniteur repubhcain"-t. Ebben túlozva rajzolták az alsó osztályok nyomorait, és vérszomjas gylölséget hirdettek a' király, az udvar, a' ministerek, szabadelmüek, vagyonosok ellen. Nem hinné az ember, hogy ilylyen eszmék
századunk emberei által mondattak ki. Pedig ugy van, 's e' faj nem átallotta dühös rültségét nyiltan hirdetni. Utoljára azonban e' vérszopó düh
és vad rjöngés még a' pórnép eltt is igen soknak tetszett. Azért 183Dben uj közlönyt alapítottak, a' ,,Vhonime Hbre"t, melyly ugyan lázasztó
irányában és a' fenálló elleni gyülölségében nem, de kifejezései cynismusában némileg mérsékelte magát. Ez uj lapban a' tulajdonképeni Babeufismus még határozattabban és a' királyság elleni gylölség mellett vetélytársul a' nemzet vagyonos része elleni gylölség lépett fel. E' lap
tökéletes vagyonközösséget hirdetett, lázadás nyilt és titkolatlan utján
behozva, leggyilkolása által mind azoknak kik ellene szegülnek mindazoknak, kik az állam és társadalom fenálló viszonyai között a' legesleg]3=^
:
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állanak.
E' tan íö hirdetje három férfi volt,
eltt a' republieánus mozgalmakban sok részt vettek,
neveik egyébiránt nagyon ismeretesek voltak mind a' nép, mind a'
rendrség elÖtt. Blanqui Ádám, Barbis, és Bemard Martin. Lassankint ezekhez csatlakozott a' legelvetemedcttebb pérnép
elbb csak
megtapsolva a' ,, népszer" elveket, aztán azon vágygyal, hogy azokat
valóban gyakorlatba vegye. Uj titkos társaság alakult az „évszakok
társasága"^ melylynek czélja volt, nyilt lázadással lépni fel az állam,
és társadalom ellen, és elvét minden a' kormány és nemzeti gazdagságban
részesek legyilkolása által venni gyakorlatba. A' felveendk elébe tett
kérdések között nevezetes, ,,kik az aristokraták?" felelet
., pénzbirtokosok, pénzváltók, szállítók, monopolisták, nagybirtokosok, agiósok, vállalkozók, kik a' nép rovásán hiznak". 1839-ben a' vezetk elhatározó csapást
próbáltak tenni; május 12-én lázadás ütött ki, mi azonban csakhamar
leveretett, 's a' kik el nem estek, megszaladtak, a' vezetk eleinte megmenekedtek ugyan, de késbb elfogattak és törvényszék elébe állíttattak. Az öszszeesküvés alatti vizsgálatból kisült
hogy az radicális és
társadalmi forradalmat akart, hogy a' ,, hasznos" munkásoknak, kik
mindent terményeznek, mindenhez joguk legyen. Ez a' középosztályi
ellenzék legradicálisabb elveivel sem egyezett meg, mert ez teljességgel
nem szándékozott lemondani tulajdonáról. E' percztl kezdve a' középosztályi ellenzék határozottan ellenirányba tette magát a* proletársággal.
Másfél év telek el ama lázadási merény után, melyly már egészen el is
volt felejtve, és semmi jel nem gyanittatá, hogy az alsó népben valami
nyomot hagyott volna hátra. Ekkor 1840-ben october 15-én hirtelen a'
alsó

kik

osztály
az

felett

már

,

,

:

,

,

király élete ellen intézett uj

az emberek,

hogy

a'

tettes

merény

hire terjedt

el, 's

bámulva beszélték

egy munkás, communista, titkos társaságok

Bizonyossággá vált hogy az tisztán i^i'oletár merény volt. Ezen
egyetlen pillantás az örvénybe elég lehetett volna mindenkit meggyzni,
min kiterjedést és hevességet nyert a' baj melylyre gondatlan bátor
létben sokáig nem eléggé figyeltek. Világos volt, hogy egy uj forradalmi
csira fogant meg
a' proletárius gondolkozott és cselekedett a' szabadelmüek és demokraták befolyása 's ösztönzése nélkül. Ez uj jelenet volt,
és senki sem mondhatta meg, hová vezet. Azonban 1839 óta a' munkásosztályjobb része a' babeufismustól mind inkább elfordult, és részint a'
tiszta ideális communismus, részint Cabet gyakorlati ideális comraunismusa karjaiba vetette magát. Ezen irány képviseli Lamennais Constant
abbé, Esquiros, Pequetír, Cabet és Leroiix. Proiidhon és Louis Blanc a'
socialismus legújabb fejldésében foglal helyet (lásd
socialisraus). A'
babeufismus mellett maradottak a' „TravaiUeurs égaiitaires'' czimü
társaságot alkotva, azt még vadabb túlságra vitték, 's ez képezi a' társadalmi mozgalomnak legsötétebb árnyoldalát, 's ezen alakban a' legújabb
idkig élt. Legels tudomást errl a' közönség Qiíemssetuek egy királyi
herczeg élete ellen intézett merénye, 's ezen elvedemedett embernek
vallomásai által nyert. Firója volt Dézamy ki a' communisnmsnak uj
rendszerét állította fel. Tiszta anyagi communismust tanított, mindent az
egyénre vitt viszsza, azt mondta az ember ragadjon meg mindent, mire
szüksége van, ne legyen semmi kormány, semmi felsbbség, semmi egyen-
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ltlenség önfelszánás bolondság, az igazság az egyén, a' személyes érdek;
nincs szükség istenre, az ember elég maga magának saját természete
;

által. 'sat.

Az embert a' legmélyebb kételyek az istenhez vezetik viszsza, és azoknak megoldását istentl várja azért nincs a' históriában mélyebb mozgalom, melyly a' nép vallásos tudatát ne érintené. A' socialismusi mozgalomba Lamemiais vitte be elször a' vallásos elvet, 's az igy módosult
communismus mélyebben behatott és tartósabb utóhatányt gyakorolt.
Lamennais európai hirüvé vált azon ertelynél fogva, melylyel bens élete
hullámzatait szó és Írásban kifejezé. Lamennais „Egy hiv szavai" czimü
els
munkája a' socialismusi mozgalomra nézve azért nevezetes mert
állította fel a' nép eszméjét kizárólag az alsó néposztályra nézve, 's
értette e' nevezet alatt a' nemzet azon részét, melyly szegény és szenved.
1838-ban másik rendkívüli hatású röpirat jelent meg tle f,a' nép könyve".
Ezen iratban Lamennais a' politikai ellenzék terérl a' communismus
terére lépett, mert megtámadta a' személyes és családi tulajdont, 's a'
:

,

szabadság tartalmául, az emberiség czéljául, a' vagyonfelosztást állította
Egy közös elvet tzött ki, melyly minden embert öszszefüzzön 's
az emberiség boldogságát megalapítsa, a' frateniité, testvériség elvét, azt
állította, csak a' „/>*í//er«27é" fogja a' világot megmenteni, fog minden
külön érdeket egy közérdekben egyesitni, 's az a' nagy forradalom befejezése, 's az egyenlség, szabadság és testvériség elveibl fog keletkezni
a' társadalom uj szervezete. E' szerint Lamennais állította fel elször
együtt e' hármas jelszót, melyly az 1848-diki forradalom zászlóira Íratott,
communismusban uj korszakot kezdett.
a' ,,fraternifé" eszméje a'
's
Lamennais els állította a' népet fogalmilag éles, ellenséges ellentétbe az
állam és társadalommal. O vetette meg alapját a' doctrinair communismusnak, nevezetesen Cabet comraunismusának, ideális alapon; ámbár
közvetlen követi, mint Constant, Esqiiiros, 's mások, csupán csak az
felfogását tükröztetik viszsza, 's hasonló virágos, mysticus, felkiáltó hangon
Írnak, mi ezeknél épen nagyrészint üresség és nevetséggé fajult; többnyire érthetetlen, a' mit mondanak, anynyi azonban érthet, hogy a' communismust, mint a' proletárság doctrínáját 's a' fenálló családi és tulajdon
viszonyoknak negatióját mintegy szentesitni igyekeznek a' keresztyénség által.
Azon idtájban, midn az anyagi communismus undok cynismusa által
eltaszította magától a' proletárság józanabb részét, 'a a' vallásos communismus mystícismusában folyt szét fellépett egy férfi, ki a' politikai, vallásos és communisticus elemet egy rendszerbe egyesítette, ki épen az alsó
nép fia és ismeretes republícánus volt. Kárhoztatta az erszakot, hogy
ö is a'
a' tulajdont, hogy a' vágyakodókat megnyerje
a' józanabbakat
„fraternitét" hirdette felvül, 's azon idpontban lépett fel, midn a'
proletármozgalom szétbomlott elemei újra csoportosulni törekedtek.
képviseljévé vált. Ez Cabet. Cabet
Ezeknek középpontjává, és több idre
1815 16-ban a' restauratioí perek alatt jeles ügyvéd hírét szerezte meg:
Cóte d'or megyében követté választatott szenvedélyes
's nemsokára
democrata lévén, tevékeny részt vett a' júliusi forradalomban, 's egészen
átadta magát az azután felmerült titkos társaságoknak. Csak respublikát
fel.
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nózotót olyly licMOscii íVjeztc ki a' l'nuu'zia és a' julliiöi í'orradamunkáiban, lio^y a' kormány az assisesck elóbc iillittalta. De
t'ilmentctctt 's a' „Le populairc^'- czimü hirhipot ahipltotta
azonban az
l(S34-diki lázzadás után kénytelen volt An<2,llába menekülni. Angliában
azután elzárva az álladalmi élettel való közvetlen érintkezéstl
magára

akart,

's

loiaról irt

;

,

,

egy nagy társaság uj szervezetének
eszméjére az egyenlség alapján, melyly a' vagyon
munka és nevelés
közösségén, mint íoelven, nyugodjék. Azt Írja magáról
,Jgy megszilárdulva eszméimben, irtani Icariai utazásomat liogy a' világ szeme elébe
állitsam egy vagyonközösségben el uagy nemzet példáját. Megismertem
egyszersmind, hogy a' közösség meg nem valósítható Babeuf terve szeés saját gondolataira szt)ritva, jutt

,

.

,

rint öszszeesküvés és ei"szak által,

gyzdés

hanem esak

vitatás, terjesztés,

meg-

közvélemény hatalma által." Tehát erre kellé szolgálni
amaz Icariai utazásnak, melyly els kiadásban 1840-ben jelent meg Parisban 2 kötetben. Két részbl áll. Az els rész le akar irni 's szem elébe
állitni egy vagyonközösségben él nagy nemzetet
mködésével a' legkülönbözbb állapotokban, elvezeti az olvasót városaiba, mezire, faluiba,
és a'

;

udvaraiba

útjaira

,

,

vasutjaira

minden lehet viszonyaiba

csatornáira, iblyóira,

,

szóval az emberi

bséget és gazdagságot, a' tényt és diszt, rendet 's egységet, egyességet 's testvériséget, erényt és boldogságot, mely szerinte ,,a' vagyonközösségnek" csalhatatlan eredménye. Az elbeszélés alakja az, hogy egy angol, ki hallott
arról az országról, azt beutazni szándékozik; beléptekor ugyan 200 guiueet
kell beléptidijul lefizetnie, de aztán annál jobban megtetszik neki az
ország. A' munkát tökéletesen nevezhetni communisticus utópiának. Az
utópia lényege abban áll, hogy az emberi életnek olyly alakzatát tünteti
lel, hol az egyes viszonyok nem a' dolgok természete és az emberi lét
törvényei, hanem csupán a' közvetlen érzés és szükség által feltételezve
jelennek meg. E' tekintetben a' soeialismus utópiává lesz, 's az icariai
utazás az utópiákhoz tartozik, milylyenek mindig merülnek fel a' társadalmi mozgalmak századában. Természetesen nincs benne tulajdon,
pénz, külön munka, rend és rangkülönbség; véghetetlenül gazdag mindenben, anyagokban, terményekben, közlekedési eszközökben, könyvekben erben egészségben lakosokban mulatságokban 's az emberek
minden derék tulajdonságaiban. A' család fen van tartva 's mind ez átalános szavazategységgel intéztetik. A' második rész azt akarja megmutatni, miként alakulhat meg a' vagyonközösség valamelyly nemzet mai
élet

,

,

és állapotjaiba

,

,

;

elbeszéli a'

,

Azután a' világ történetét veszi fel a' vagyonközösség szemugy tünteti fel azt mint az emberiség állandó törekvését
annak megvalósítására. A' két frészhez van egy rövid harmadik rész
csatolva, melyly a' tan átnézetét 's a' közösség elveit foglalja magában.
Ezen átnézet a' Cabetismus f gondolatával végzdik; azt mondja, ha azt
kérdik tlünk, mi a' ti tudománytok ? feleljük, testvériség; mi elvetek?
a' testvériség
mi tanotok? a' testvériség; mi elméletetek? a' testvériség? mi rendszeretek? a' testvériség. Azt mondja, a' testvériség mindent
magában foglal 's minden feladatot és kételyt megold. Cabet 1839-ben
viszszatért Parisba. Mint mondatott, ez idben az égalitaíres kicsapongó
elvei a' proletárság keblében nagy ellenmondásra találtak. A' fouricrismus

úllapotjából.

pontjából,
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Proudhont, Lerouxt, Louis Bltincot,Lamenmunkája gyorsan kelt, 's Cabet körül
csakhamar nagy communiöta ])árttüredék alakult melyly magát „icariai
communistáknak" nevezte. Cabet újra megalapította ,,Le populaire" czimü
lapját, 's rövid röpiratokban fejtegette tovább tanát, 's lépett fel a' reformisták és égalitairek ellenében. Az icariai communismus lényegéül állitja
fel a' személyes tulajdon eltörlését, az egyenlség elismerését, a' testvériséget, az egyenl nevelést 's a' munka uj szervezetét. Nem lényeges kérdésnek tekinti pedig a' család kérdését. De ámbár az egység elvét tanában felállítja, nem veszi észre, hogy mégis csak oda jut, hová Proudhon,
a' nem álladalomra, az anarchiára, az uralkodás nélküliségre. Azonban az
addig felmerült communistafelekezetektl Cabet azáltal különbözik lényegesen, hogy rendszerét nem erszakkal kivánta behozatni
lázadás és
gyilkolás utján
világosan kárhoztatta azon tant, melyly magát lázadás

meszsze

állott felfügásuktól,

nem

naist

értettek

;

azért Caí/cí

,

,

:

és gyilkosság által akarja

befertztetni.

meg

kell emlékeznünk Pierre Lerouxról is annálfogva, hogy
nemcsak a' különös tulajdont tagadja, hanem a' társadalom
helyett az emberiségi egység mysticus fogalmából indulva ki, átalában a'
személyességet, 's azt mondja „de l'humanité" czimü munkájában: a' jöv
fejldés elve minden egyéni életet állam-, család- és tulajdonban, azon fogalom tökéletes egységében olvasztani fel az emberiség eszméje nem ismer
külön államot, külön egyes családot, személyes tulajdont, 's az államot;
család és tulajdon valódi joga a' tökéletes személytelenség a' társadalom
mind ezen alapjaiban, tettleges megvalósítása egy államnak , egy családnak, egy tulajdonnak.
Ezek
alakzatai a' korunkban „communismusnak" nevezett tüneménynek. 1848-ban a' februári forradalom következtében a' socialismus
és communismus tanai a' doctrina körébl 's a' titkos társaságok lappangó
kebelébl kiléptek a' politikai élet nyilt mezejére, mintegy egy irányba
's egy törekvésbe folyva öszsze annak minden különböz ágazatai, 's félelmes ellenséges tábort képezve a' fenálló társadalom ellen melylyet még

A' communismusnál

:

f

,

mindig megtámadással fenyegetnek 's melyly legfbb érdekeiben rövidítve van azáltal, hogy folyvást résen kell lennie a' megtámadok fenyeget állása miatt 's védelmi lábon tartani magát a' socialista tábor ellené,

—

(1. Francziaország, februári forradalom).
R. E.
Coiiife, Ferencz Károly Lajos, jeles nemzetgazda, politikus és jogi
iró, rendületlen védje a' népszabadságnak a' kamrában és barreau-n

ben.

1782. St. Eminéeben. A' restauratio alatt, Parisban a' királyi törvényszéknél ügyvéd levén, nemes törekvése miatt gyakran megfosztva látá
szül.

magát szabadságától, de jogérzetének és öntudatának erejével mindig
önkény merényeit. Egy kormányváltozásnak sem áldozá
föl soha politikai érzelmeit. Broughammal fölemelheti kezét 's elmondhatja hogy e' kéz soha sem tett hamis esküt. Mióta a' nyilvány terére
lépett
sem Napóleon katonai despotismusa sem a' Bourbonok absolutismusa, sem a' júliusi dynastia éjszaki hajlamai ellenében meg nem
viszszautasitá az

,

,

,

tagadá soha elveit. Ers gyökeres republikánus volt , becsületes hive a'
rendszernek melyly akkor Lafayetteben volt személyesitve. A' júliusi
íorradalom után Dupont de V Eure álladalmi közügyészszé nevezé
de
,

,

t

;
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csakhamar ellenkezésben találta magát Diipont utódival. Nem tudott
ellenkez érzelmeket szlnleni, megvált hivatalától 's késbb dics eredménynyel ntalmazá, együtt OtUlun Barrotval, esküttszék eltt, a' National-t.
Iratai közöl emiitjük: „Le renseur, oh Examen des actes et des ouvrages qui rendent a consolider la constitution de l'Etat/' Idszakirat,
melylyet 1814-ben Dunoijer barátjával adott ki. A' császársági dictatura
vlszszaemlékezései , 's a' gyzelmes emigratiópárt elévült viszszaélései
ellen egyformán ótalmazá a' nép ügyét. Elég bátor volt Napóleon vas
pálczájával is daczolni, midn az Elbából viszszajvén az alkotmányt
ki akará engesztelni despotismusával. Hyly czimü iratot adott ki
;,De
VimpossihUité d'établir un gouternement constitutionnel sous un chef
militair et particulierement sous Napóleon, Paris 1815." A' száz napok
alatt 4 kiadást ért, és sokat tett a' Napóleon iránti lelkesedés htésére.
Mellzve több nevezetes eseményekre 's kamrai vitákra vonatkozó röpiratait 's ezek közt Edelmann tábornok védelmét , csak a' következket
emiitjük „Dm nouveau projet de loi sur la presse (1817).'* ,,Conclustons motivées." „Dissolulions de ckambres, ou nécessité d'un appel
u la nation (1819)." ,,Des garanties offertes aux capitaux et aux aufres genres de propriété, par les procédés de chamhres législatives, dans
les entreprises industrielles et particulierement dans la formation des
canaux et Vinfluence que peut avoir un canal du Havre a Paris (1826.")
„Histoire de la Garde nationale de Paris depuis Vépoque de sa fondation Jusqu'a l'ordonnance du 29 avril (1826)." „Traité de législation ou exposition des lois gen. suivant lesquelles des peuples propererent, dépérissent ou restent stationnaires. (IV. köt. 1827,)" melyly
utóbbi spanyolra is lefordíttatott. A' Bourbonok által 1815-ben elnyomott „Censeur" 1818-ban ismét életre kelt ilyly név alatt: „Le censeur
européén, ou Examen de diverses questions du droit public et de divers
ouvrages littéraires et scientifiques considerés dans leurs rapports avec
les progrés de la cirilisation: Heti irat, melyly bi 12 kötet jelent meg
's aztán öszezeolvadt a' Courrier francais-sal,
a' restauratio ez engesztelhetlen ellenével , melylynek dolgozótársai közt Isambert , Artaud,
Cormenin, Chatelain stb. Nem
következetességgel küzdött Comte
a' democratia érdekében. Nemzetgazdasági nézeteiben Smith és Say tanul,

:

:

szn

mánya mutatkozik. Meghalt Comte 1837-ben. Igen ünnepélyes

volt temeBérenger , Mignet, Delaborde és Odilon-Barrot tárták szemfödele
széleit, 's számtalan jeles barátai és elvrokonai kisérték koporsóját. Bérenger Odilon-Barrot, Delaborde's a.' t. tartottak emlékbeszédet sirján.
x.
Concurrentia. L Ipar Iparszabadság.
Consjfregatio. Újabban e' név alatt Francziaországban egy jezsuitái
theocraticus egyesület értetett, melyly titkos cselszövények gyanúja miatt
1828-ban kir. ordonnancera is adott alkalmat 's az újabb könyvekben
gyakran említtetik.
ez.
Congressus. Több személyek öszszejövetele, közös tanácskozás végett.
Ujabb korban a' politikai congressusok magasb jelentségre jutottak. E'
congressusokon vagy magok a' fejdelmek, vagy azoknak felhatalmazott követei, vagy mind azok, vagy mind emezek gylnek öszsze, hogy él szóval vagy
jegyzékek kicserélése által a' státusérdekek vitás tárgyai felett tanácskoztése.

—

,

,

—

,
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zanak, azokat szabályozzák cs saját vagy idegen ügyekben közös randszabályokat állapítsanak. A' nagyobb congressusokat rendesen elleges
congressus elzi meg, nielylyen az öszszejövetel helye 's ideje, a' formaságok és szertartások (ceremoniel), az ügyvitel rendje 's módja 's a' t.
tárgyaltatnak. Czéljok volna, a' különféle státnsok igényeit békés utón
kiegyenlítni de úgy mutatja a' tapasztalás, hogy a' czélt többnyire elhibázták mert az alkudozásoknál önzés és túlságos eszélyesség uralkodtak.
A' fontosabb congressusok melylyek Európa státusrendszerének történetében elhatározó szerepet játszanak, fleg a' westpháli békekötés ideje
óta (1648) számíttathatnak. Ujabb korban a' pillnitzi, rastadti, erfurti,
prágai, chatilloni, chaumonti párisi bécsi, aacheni, kaiisbadi, troppaui,
laibachi, veronai congressusok, 's a' londoni conferentia, legújabban
pedig a' német fejdehnek berlini congressusa 's a' varsói találkozás
érdemlik figyelmünket. A' régibb congressusokat (mint p. o. a' cambraii,
békecongress) itt elmellzvén az újabbakra nézve pótol's a' westpháli
juk azon hiányt, melyly a' Közli. Ism. Tárában a' czikket illetleg akkori
censurai tilalom miatt maradt.
A' piUniczi congressus (1791), melly a' monarchákFrancziaország elleni
szövetségének alapját vetette, nagy jelentség a' legújabb világtörténetre
nézve. A' következ congressusok közt, melyly eket a' franczia háború 's
Napóleon majd emelked majd sülyed hatplma okoztak, egyéb kevésbé
fontos békealkudozások 's tanácskozmányok során, fleg a' rastatti
congressus vonja magára figyelmünket, (1797 decemberétl 1799 apriljaig)
melylyen a' gyzedelmes fr respublica büszkeségét a' védtelen Németország pedig sajnálatos ertlenségét mutatja fel, éles ellentétben, a' világnak, 's melylyet a' megújult fegyverzörej riasztott széljel; azután az
erfurti congressus (1808), hol Napóleon egy csoport király 's fejdelem
hódolatát fogadá el, és Sándor orosz czárral békésen osztozott meg az
európai száraz föld uralmában továbbá Moszkva elégése 's a' nagy hadsereg veszte után, 2i prágai (1813), melylyen Austria, elbb Napóleon
szövetségese, mint közvetít lépett fel 's csakhamar ellenségül nyilatkozott; ezután dJ chatilloni és, chaumonti congressusok (1814), melylyek elseje
Napoleonnali csalóka és sikeretlen alkudozásokkal tölt el, másodika pedig
Napóleon ellenei közt bensbb egyesülést és a' szövetség megersítését
hozta létre, melylyet azután nem anynyira a' diplomaták bölcsesége, mint
a' magasb eszmékért harczoló nemzeti seregek lelkesülése koronázott
de méginkább
gyzelemmel; és végre, miután a' roppant ellener
Talleyrand ravaszsága, a' senátus árulása 's a' tábornokok elpártolása e'
nagy katonát megbuktaták, a' ^ét párisi békecongressus, (1814 és 1815),
melylyek elseje a' legitim czimmel keresztelt bourboni uraság viszszaállitása, másodika a' Waterlooi gyzelem után, Francziaország egész megalázása 's a' szent szövetség által emlékezetes. E' kett közt középen áll a'
jellemére 's tevékenysége és teremtményei kiterjedésére nézve hasonlithatlan nevezetesség bécsi congressus (1814 's 1815). E' congressus 's
melylyek ezt mai napig követék egyenes hatással voltak a' legújabb
,

,

,

,

,

,

,

,

.

;

,

,

,

idkre

bvebb

tárgyalást igényelnek.
Az 1814. máj. oO-iki béke nyomán három hónappal késbben Bécsben jöttek öszsze az európai hatalmak, két császár, négy király és sok
's

,

,
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tejdelom személyesen,

ft'jdelmi

'tj

ós luediatlzált

's ííltalál>:iii

az

els mlnistcrck

ós státusfcrfialv,

házak, vahinrmt egész osztályok

képviseli, kórelmeiket, követeléseiket, terveiket

's

's testületek
tülctck
javaslataikat nyújtva
lyújtva

Ember emlékezete

óta sohasem volt a' hatalmak képviselinek olyly véghatásköre mint a' bécsi congressusnak. Kezében feküdt a' világrész, tehát csaknem az öszszes polgárisait emberiség sorsa. E' congressuson nem osak dologbeli érdekek, hanem a' jognak 's politikának alapelvei
IS tárgyaltattak
's ebben különbözik a' bécsi congressus más elbbiektl
de, fiijdalom, kizárólag a' történeti jog elve volt képviselve. Ezért nem
is kísérte a' bécsi congressust köz megelégedés. Az anyagi érdekek , a'
territoriális viszonyok a' diplomatiában akkorig uralkodott elvek szerint
tárgyaltattak, a' szellemi érdekek, vagy általános politikai elvek pedig
csak egy párt által egyoldalúkig döntettek el. A' Napóleon által szétszaggatott státusok helyrcállitása nem csak a' congressust alkotó fejedelmek
természeti hajlamaival 's legközelebbi érdekeivel egyezett meg, hanem
méltányos és jogszer is volt. Igényelhettek ezek némi kárpótlást 's nyereséget is, de természetesen csak a' legyzött Francziaország rovására.
A' mi azonban a' fr. császárság bukása által uratlanokká lett, vagy a'
háború joga szerint Napóleon szövetségeseitl elragadott országokat illeti,
azt kclle várni, hogy jöv sorsuk megállapításánál a' népek személyessége vagy egyénisége, tehát saját természetes hajlamaik 's érdekeik az az
íoldirati fekvésükbl, eredetük, nyelvük, vallásuk, szokásaik, gazdasági
's kereskedési viszonyaik 's a' t., közösségébl st kedves történeti emlékezéseikbl folyó méltányos kívánságaik az egyesítésre vagy elkülönzésre
nézve lehetségig figyelembe vétetnek, 's ha Európa közérdeke miatt némi
korlátozások alá vettetnek is, egyes pártolt uralkodó házak vagy fejdelmek
személyes vagy családi érdekeinek fel nem áldoztatnak; hogy a' congressus, bár csupán fejdelmekbl és ezek küldötteibl állott, a' népek szavára
is hallgatni fog. Hogy e' tekintetnek a' congressus meg nem felelt,
bizonyítják a' congressus actái. A' mi a' congressus magasabb czélját,
t. i.
azon el\ ek meghatározását illeti, melylyeken jövben nem csak
Európa öszszes státusrendszere, hanem az egyes státusok alkotmánya 's
közigazgatása is fogott volna lényegesen nyugodni
ezen elvek
a'
menynyiben általános emberiségi vagy vita feletti közjogi elvek voltak,
mint p. o. a' rabszolgakereskedés, szabad hajózás 's a' t. elvei, a' congressus által valódi cosmopolitícus szellemben határoztattak el, (csak sajnálatos, hogy ezekre nézve is kitéréseket 's búvó ajtókat enged határozatlanság maradt fenn); de a' mi a' vita alatti jog a' harczoló érdekeknek szolgáló politika elveit illeti ezekrl már hasonl('>t mondani nem lehet. E'
congressus elveket 's tanokat diétáit Euró})ának; de a' dictatura e' téren
síkeretlen. Elvek 's tanok számára, hogy bizios uralomra juthassanak,
a' szabad meggyzdést kell megnyerni. Erltetett tanok, parancsolt
elvek vagy csak tettet és képmutató hívket teremtenek, vagy általános
telen

—

,

—

,

—

,

,

,

szellemi halált.

A' bécsi congressus actája fáradságosan született eredménye volt az
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1814 nov. l-jétl 1815 jlin. í)-eig folytatott tanácskozásoknak, melylyekuek a' dolog terniészetcböl származó nehézségei egyes udvarok szenvedélyes izgatottsága, egyéni 's családi érdekeknek az általános érdekekkeli
mindinkább élesed harcza által naponkint növekedtek, anynyira, hogy a'
's csak a'
a' congressus ftagjai közt kitörhet háborútól is tartani kellé
Napóleon Elbábóli viszszajöttével nyugat fölött újra tornyosulni kezd
,

zivatar félelme állította ismét helyre a' szövetségesek egyetértését. A' változatos és egyes pontokban igen nevezetes tárgyalások történetéhez dus
anyagot tartalmaz a' ,, bécsi congressus actáinak gyííjteménye," mclylyet
Klüber 1815
19-ig 8 kötetben adott ki. Ugyanezen Írótól van e' tárgyalások rövidebb átnézete 1816-ból, 3 kötetben. De Pradt ismeretes munkája
a' bécsi congressusról, több okoskodást foglal magában , és pedig egyol-

—

f

osztályba
dalút, mint történeti anyagot. A' congressus tárgyalásai két
sorozhatok, t. i. az európai 's különösben a' német ügyek feletti tárgyalásokéba. Amazokban csak a' párisi békét aláirt nyolcz udvar, 's fleg az
öt nagyhatalom Anglia, Francziaország, Austria, Oroszország és Poroszország vett részt, úgy Svéd Spanyol és Portugáll országok szavazata
:

,

csak némelyly dolgokra szorult ezekben eleinte csak Austria Poroszország, Bajorország, Hannover és AVürtemberg, de késbben, midn a'
többi német státusok általában felzúdultak kizáratásuk miatt különbség
nélkül mind gyakoroltak befolyást. Az acta 121 czikkének legnagyobb
részét a'
háborúvisel hatalmakat illet kárpótlások kérdése tölti meg.
Francziaország, bár a' nagyhatalmak egyike már a' párisi békében szabályozva látta önsorsát, és semmit sem igényelt, st egyenesen megigérte,
hogy a' gyzelmesek rendelkezése alá tartozó országok felosztásába nem
avatkozik (mi azonban. Szászországot illetleg, megtörtént), Anglia, a'
mit igényelt már a' párisi békében megnyerte 's óvakodott a' congressusnak minden további határozó beavatkozásától. Annál nagyobb követeléseket tettek az európai szárazföld többi nagy hatalmai, Austria 's Poroszos Oroszország.
Oroszországnak ugyan nem lehete méltó igénye kár,

;

,

f

,

,

,

—

pótlásra, mert semmit sem vesztett; de magának tulajdonitá érdemül
Napóleon ,,nagy seregének" iszonyú sorsát melylyre azt az 1812-iki tél
juttatá, 's egyszersmind tetemes hadert tartott készen igényei valósítására. Aequisitlója téréül Lengyelországot nézte ki. Poroszország pedig
Németországot, és Austria Olaszországot. E' két utóbbinak, melylyek a'
háborúban legbecsesb tartományaikat vesztették, teljes joguk volt szö,

vetségeseiktl követelni legalább elbbi területeiknek helyreállítását.
Csakhogy e' részben, menynyiben a' már elbb birt tartományok viszsza
nem adathattak, a' népek hajlamai - 's érdekeire méltányos tekintettel
kellett volna lenni.
Austria, melyly Tirolt, Salzburgot, Illyriát, Lombardiát, Velenczét, 's a' keleti és nyugati Gallicziában elvesztett részeket
viszszakövetelte 's viszsza is nyerte, nem ment túl jogos igényein- 'lOScana és Modena viszszaállltása 's austriai berezegek részére lett átadása
szinte a' gyztes ház méltányos kielégítéséhez tartozott, 's egyszersmind
a' legitimitás
vagy restauratio elvének szellemében történt. Ugyanez
Plemont és
utóbbi kivánta a' Bourbonház viszszaállitását Nápolyban
Savoya viszszaadását a' sardiniai koronához. De más esetekbon ismét a'
restauratio és helyesen értelmezett legitimitás elvét mclylyet rendsze-

—

,

,

;

,
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rint

szem eltt

így

p. o. a'

durván sértette a' congressus.
melylynek mint ilylyennek fentartása
mellett, szinte a' legitimitás elve állott Sarilinia alá vetette; Napóleon
nejét, Mária Luizát, ki csak Parma és Piacenza élethoszszig tartó
haszonvételét nyeré túlságosan megszoritotta ; a' pápát viszszaállitotta
elbbi világi uraságába, ki azután hálából protestált a' congressus actája
ellen, 's ezáltal bebizonyította, hogy a' congressusnak reá nézve kedvez eljárása i)olitikátlan volt, de ugyanakkor a' német egyházi fejdelmeket megfosztotta
noha ezek jogczime éppen olyly ers volt mint amazé, 's a t.
Oroszország, nem ugyan joggal, hanem erhatalommal Varsó herczegséget, vagy a' mostani lengyel királyságot követelte magának diadalmi martalékul melylyet sergeivcl megszállva tartott, 's a' congressus
tanácsosnak látá e' kívánságát teljesíteni. Ez engedékenység lehetlenné
tette a' congressusnak feladata kielégít megoldását 's e' felett egy sor
más rósz következést vont maga után. A' különben is nagyon hatalmas
Oroszországnak ilyly öregbedése által ugyanis Európa súlyegyene fel lett
dúlva, 's az orosznak olyly helyzet adva, melyly Austria és Poroszországszivét fenyr-geti. Továbbá, épen e' miatt, Poroszország igazságos követeléseinek kielégítésére kénytelen volt a' congressus sokképen sérelmes
rendszabályokhoz nyúlni. Varsó herczegségnek melyly nagyrészt a' tilsiti béke alkalmával tett porosz átengedményekbl állott, a' menynyiben
a' congressusnak akaratja vagy bátorsága nem volt önálló Lengyelországot alkotni, természetesen poroszszá kellé lenni ezt kívánta nemcsak az
általános európai politika, hanem a' restauratio elve is Poroszország
irányában. Miután azonban Lengyelországot a' muszka nyelte el nem
maradt egyéb hátra, mint Poroszországot Szászország feláldozása által
kármentesitni. A' Porosz eoész Szászorszáorot követelte magának, 's az
orosz udvar, hálából amannak lemondásaért a' varsói herczegségröl, támogatta kívánságát. Austria, Anglia és Francziország pedig a' szász királyt
vevék ótalmuk alá. A' vita vége Ion, hogy némi közép állapíttatott meg,
a' mi senkit sem elégíte ki. Szászország két részre tépetett
melylyek
egyike a' porosz koronához csatoltatott, másika a' szász udvarnak maradt.
E' mellett azonban, Poroszország kíeléoltésére, Lengyelország-ból is elszakasztatott egy rész, melyly ,,Posen nagyherczegség" név alatt a' porosz
udvaré lett, míg egyszersmind Gallicziának a' varsói herczegséghez tartozó, elbb osztrák kerületei, a' régi uralom alá jutottak
Krakó pedig,
kis vidékével, szabad státusa emeltetett. A' lengyelek tehát, kik egy,
bár muszka, fejdelem alatt legalább nemzetiségük biztositásáb(in találtak
volna vigasztalást a' tlök megtagadott önállóságért, ismét három ur alá
osztattak el, 'a az egész nagy nép önállósága helyett ,, Lengyel királyság"
tartott, következetlenül és

genuai

köztársaáágot

,

,

,

,

,

,

,

;
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,
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puszta czimével 's a' kis Krakó státusnak ingatag önállóságával kellé
be elégedniök. De még ezzel nem voltak kielégítve Poroszország igényei.
Német földeket követelt magának, 's nyerte a' westfaliai herczegséget,
Berg herczegséget, az elbbi oránlai birtokokat, 's az alsó Rajna bal partját a' franczia és belga határon. Többféle kiegyenlítések és cserék által
végre, fleg Hannoverrel svéd Pommeránia is porosz kézre jutott. Az
uralkodó házaknak népek vagy lélekszámok általi kielégítése útjára lépvén egyszer a' congressus nem állhatott meg többé. Hasonló igények
,

,
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hasonló kielégítésre tartottak számot. A' rajnántúli földek egy részét 's
Würzburgot és Aschaffenburgot Bajorország nyeré el. Szinte a' Rajnánál
talált kielégitést Hessen-Darmstadt is, több apró német udvarral együtt.
A' német nemzeti egység helyreállitásának lehetsége megsznt. Minden
megadott kárpótlás, átengedés, kiegyenlités kikerekités többet 's ujabbakat vont maga után, és nem volt vége az eldarabolásnak csereberének, méregetésnek és fontolgatásnak. Éhez járult Hannover viszszaállitása, mi által Anglia lett a' német szövetség részese valamint Dánia,
Holstein és Lauenburg által, 's Németalföld, Luxemburg által. Ilyly viszonyok közt gondolni sem lehete egy a' kor és nemzet igényeinek megfelel
német alkotmányra. Souverainség és alárendeltség, nemzetiség öt nagy
európai hatalom ellenében, kikkel politikai kapcsolatban állott, eszmebeli
jogegyenlsége a' szövetségi tagoknak 's anyagi erre nézve végtelen
egyenletlenség, st némelylyeknél teljes erhiány mig másoknál túlságos
hatalom, ilyly ellentétekbl 's harczoló elemekbl állott az anyag, melylybl a' német foederativ státusnak felépülni kellett. Ezek a' bécsi congressus áldásai Németországra nézve.
Egész Európát illetleg a' bécsi congressusnak két uj teremtménye
van a' sardiniai hatalom nagyobbitása Genua bekebelezése által; 's
egyesült belga-hollandi királyság alkotása.Mindkettt a' Francziaországtóli
folytonos félelem szüle mindkettnek közvetit , béke-fentartó státusnak kellé lenni, tehát elég ersnek, hogy mindkét felé tekintélylyel bírjon. Ezen politikának áldoztattak fel Genua régi önállósága, 's a' népek
világos hajlamai és vonzalmai siker nélkül. Mert Sardinia, Genuának hozzá
erltetése mellett sem lett elég ers a' nagyhatalmak bármelylyikének
ellentállani a' belga forradalom pedig 1830-ban felforgatta a' congressusnak roszul kiszámított, bár akkorában nagy politikai bölcseségül csodált
müvét. Schweitz irányában kedvez volt a' congressus; elismerte a' 22
canton folytonos neutralitását; Neuchatelt, Genfet és Wallist viszszaadta
a' szövetségnek, Bern részére engedte Basel püspökséget
's Austria a'
magának tartott helyek helyett Rcizims uradalmat engedte Graubündtennek. Talán egyedül Schweitz az az európai országok közt, melyly a' bécsi
congressus iránt hálára van kötelezve. Egészben azt mondhatni, hogy a'
földosztás tekintetében e' congressuson alku jött létre a' revolutio és restauratio közt. Sok birtoknövekedés, melyly a' forradalom alapján keletkezett, vagy a' franczia respublica és Napóleon hatalomszava által parancsoltatott, sok secularizátió 's a' legitimitás elvével nyilván ellenkez
mediatizálások érintetlenül maradtak, 's megersíttettek; fleg, ha az uj
birtokosok régi európai uraik, családok sarjadékai voltak. St Svédország
thrónján polgári eredet embert is megszenvedett a' congressus. A' népek,
,
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kérdeztettek, 's azoknak kivánatai, hajlamai, st történeti jogai
nem vétettek.
A' nagy hatalmak folytonos figyelemmel kísérek az európai politikai
viszonyok folyamát és szövetségi szerzdésükben kimondott czélukhoz
képpest, hogy t. i. ,,a sulyegyent Európában fentartják, a' hatalmak békéjét 's függetlenségét biztosítják, 's idegen jogok és birtokok önkényes
sérelmét gátolják" az ezen czélra körülmények szerint szükségesnek
igaz,

tekintetbe

,

látszó

eljárás

fell mindenkor ellegesen értekeztek,

Ilyly

szándékból
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létesült 18l8-b5in az

í/</r/í<7í< congrossus
melylyen íiz iiustriai, orosz és
porosz fejedelmek személyesen jelentek meg. Sept. 3ü-átél novemb. 21-ig
tartottak a' tanáeskozmányok, melylyek eredményét egy Francziaországgal oet. 9-én kötött szerzdés
továbbá a' nov. 15-iki f'jegyzökönyv 's
annak tartalmát az európai udvarokhoz kisér nyilatkozat adák a' világnak tudtul. Francziaország a' szövetségbe szinte bevétetett az emiitett oet.
i>-iki egyesség által, 's ministere, Richelieu hg. által Aachenben már képviselve is volt. A' jegyzkönyv 's nyilatkozvány ])edig szellemre 's tartalomra nézve hasonló a' ,, szent szövetség" okleveléhez, általános érzelmek
's határozatok kifejezésénél marad. A' fejedelmek czélja, szerintök, a' világ
békéjét biztositani. Az aacheni congressusnak benyújtott emlékiratok közt
nevezetes Stounha orosz státustanácsosnak emlékirata a' németországi
szellemrl, különösen az egyetemekrl, melylyben a' jós elmék már a'
német egyetemek, tanitók 's tanulók feje fölé csoportosuló zivatar elhír,

,

,

nökét látták.
A' népszellem azonban folytonosan fejlett,
mény alkotmányt, képviseletet, szabadsajtót,

a' németországi közvélenehéz idkben tett Ígéretek teljesitését hangosabban követeié. Egyes rajongók képzeldése itt ott
talán tulcsapongott a' kell határon
de forradalmi jacobinus irány,
melylyet a' haladás és világosság ellenei rágalmasan sugdostak a' fejevalóban sehol sem létezett. Egyszerre
delmek ílileibe
's váratlanul
1829. augustusán megtartatott a' karlsbadi congressus, melylyre Austria,
Oroszország, Bajorország, Szászország, Hannover, AVürtemberg, Baden,
's

a'

;

,

,

Mecklenburg
folytonos

,

és

,

Xassau ministerei jöttek öszsze. Aug. 6-ától 31-ig tartó

titkos tanácskozásban némi,

a'

frankfurti szövetséggyüléshez

intézend javaslatokban egyeztek meg, melylyeket

a' szövetségi gylés,
az austriai elnökség eladására, rögtön, megvitatás nélkül, egyhangúlag,
's a' kormányok és képvisel testületek véleményének megkérdezése nélkül, saját rendszabályai sérelmével, elfogadott, 's 1819. sept. 20-kán szövetségi határozatokká emelt. Némelyly pontok, melylyek még elegendképp elkészitve nem voltak, vagy sürgetseknek nem tartattak, egy
Bécsben azonnal tartandó ministeri congressushoz utasittattak. E* congressus még azon év végén öszszeült, 's 1819. nov. 25-röl 1820. május
24-ig tartott tanácskozásaiban azon zár-actát hozta létre, melylyet a'
német szövetséggyülés Frankfurtban azonnal nagy készséggel szövetségi
alaptörvényé emelt. A' karlsbadi és azt kiegészít bécsi acták szelleme
már nagyoji eltér az aacheni congressus testvéri szeretetet 's keresztyénséget lehel szellemétl, melyly határozatlan általánossága mellett is
nyugtatólag hatott a' népekre. Karlsbadból már kemény vádak szórattak

népek 's azok legnemesb osztályai és tagiai, és szigorú elnyomási rendszabályok az uj közvélemény veszélyeseknek hitt nyilatkozatai ellen, és

a'

alapja tétetett le a' frankfurti szövetségi gylés dictaturájának a' szövetségi
státusok, 's a' fejdelmek önkényes hatalmának a' népek felett. A' történet
már is bebizonyitá, hogy ezáltal a' népek hangulata nem csillapodott, a'
a' nemesebb civilisatio nem vezettetett
közjó nem mozdittatott el
's
,

haladási irányban, st mindennek ellenkezje történt. A' tanácskozások
titokban tartattak ugyan, de ez nem gátolhatá,hogy a' világ meg ne tudja
a' sötét koholmányokat. Készt vettek a' karlsbadi congressusban ihg.Met"
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iernich Austría, Bernstorff' gr. és Krusemark báró Poroszország, ilec/ífter^f,
gr. és Steinlein báró Bajorország, Schnlenburg gr. Szászország, Münster
és Hardenberg grófok Hannover, Winzrngerode gr. Würtemberg, Plessen
báró Mechlenburg, Berstett Baden, Marschall Nassan, Fritsch báró Weimár, Münchhausen báró Kurhessen részérl. A' tollat elÖbb a' híres Geníz,
azután Plessen báró vezeté. E' telivér aristocrata ministerek 11 udvar
részérl, holott akkor a' német szövetség 41 státusból állott, Austria és
Poroszország indítványára három hét alatt Németország állapotát lényegesen megváltoztató, a' nemzet legbensbb életét érdekl törvényeket
hoztak, 's elveket állapítottak meg, azon feltevésbl indulva ki, melylyet
Metternich hg. a' conferentia elején elterjesztett, hogy Németország tömve
van forradalmi elemekkel 's demagogicus titkos társulatokkal; hogy a'
nevelés és oktatás az iskolákban az egyetemeken egészen forradalmi
irányú, és a' sajtó viszszaélésekkel 's kicsapongásokkal teljes. Sem Karlsbadban, sem Frankfurtban csak egy szó sem emelkedett ezen vádak ellen,
a' jelenet okát senki sem keresé egyebütt; senki sem emlité a' nép nyugtalan és elégületlen hangulatának valódi forrását, melylyet a' nemes iró
Zschokke ,,vom Geist des deutschen Volkes" czim munkájában kiemel,
t. i. azt, hogy a' népek igazságos kivánatai nem elégíttettek ki, az ünnepélyes Ígéretek nem teljesíttettek. Errl mélyen hallgatott az elnök; a'
bajnak jelenségeit emlegetek, 's valódi forrását félreismerek; a' füstöt
akarták elfojtani 's a' bens izzó tüzet figyelembe sem vevék;nem gondolák meg, hogy egy párt vagy egy csoport öszszeesküv soha sem uralkodhatik egy egész nemzet véleményén, 's a' nevelési ügyben az iskolákban id szerint talán mutatkozó gyarlóságok, vagy nyugtalan szellem
sohasem határozhatja el az iskolából kintt férfiak önálló véleményét,
hogy a' szabad 's a' hatalom zsoldjához nera álló hírlapok 's folyóiratok
egyhangúsága szellemben 's irányzatban nem származhatik egyébbl, mint
a' nemzet olvasó 's gondolkodó részének szinte egyhangú, vagy legalább
határozottan többségben lev érzelmébl, melylyet, a' hírlapok elnyomása
st törvényszéki üldözés, rendkívüli bíróságok felállítása 'sat. által kiirtani nem lehet. A' karlsbadí congressuson folytonos tudatlansággal vagy
rósz akarattal zavartattak öszsze a' rajongó elméletek
's republicánus
irányzatok az alkotmányos monarchiával, a' demagógia a' democratiával,
mit alig lehete több joggal tenni, mint ha valaki a' monarchiát, a' fejdelmi
tekintélyt egyazonítni akarná a' kény urasággal, a' zsarnoksággal. A'
carlsbadí congressus határozatai, melylyek egyenkint a' reactío bélyegét
viselik, következk
1) ,,a' szövetségi gylésnek minden végzései, melylyeket a' bels bátorlét, közrend és birtokállapot védelmére 's fentartására szükségeseknek tart, katonai ervel is végrehajtassanak, még azon
esetben is, ha egyes szöv. siátusok helybeli határozataival ellenkeznének.
ki az egyetem
2) Minden egyetem mellé kormánybiztos neveztessék
szellemére felügyeljen, 's a' tanítót ha veszélyes tant hirdet, elmozdittassa. Ilyly elmozdított tanító semmi más tanintézetnél ne alkalmaztathassék egész német szövetségben. A' burschi 's egyéb egyesületek a' tanulók közt szigorúan eltiltatnak, 's ki azokban részt vesz
közhivatalviseegyik egyetembl kizárt tanuló más német
lésre alkalmatlanná lesz
egyetemekbe sem íogadtatik be. 3) Iratok, melylyek füzetenkint vagy napi
,

,

,

:

,

,

,

;
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lapok íilakjában jelennek meg, könyvek, melylyek 20 nyomtatott ívre nem
mennek, censura alá vettetnek; minden szövetségi státus nem csak a'
közvetlenül megsértett félnek, hanem a' szövetség öszszeségének is felels
felügyelete alatt nyomtatásban megjelent minden könyvért, melyly más
szövet, státusok méltóságát vagy bátorlétét sérti, vagy azok alkotmányát
's köz igazgatási rendszerét megtámadja; a'
szövet, gylésnek joga van
minden iratot, melyly ellen valnmelyly szöv. státus részérl panasz tétetik, st ilyly panasz nélkül is, ön tudomása után, minden német státusban
elnyomni, melyly esetben ilyly folyóirat szerkeztje öt éven át egyik
szöv. státusban sem lehet szerkeszt. E' vad és a' legnagyobb önkénynek
szolgáló sajtótörvény csak 5 évre állittatott fel, de egész 1848-ig életben
maradt Németországban. 4) Mainzban hét tagból álló rendkivüli vizsgáló
bizottmány ül öszsze a' forradalmi törekvések 's domagogicus öszszeköttetések alapos és kimerit felkutatására. Szükségtelen e' pontok bvebb
taglalásába bocsátkozni; szellemük anynyira kiáltó. (\.DePradt: Congrés
de Carlsbad ; Gagern levele Plessen báróhoz „Mein Antheil an der Politika' ezimü müvében 'sa't.) Minderre pedig a' Carlsbadban jelenvolt ministerek azon magyarázata teszi a' koronát
melylyet a' szövetségi acta
XlII-ik §.-nak adtak
miszerint t. i. a' képviseleti rendszert idegen és
veszélyes institutiónak mondják, 's a' népek szemét feudális és lényeges
jogokkal épen nem biró Karok és Rendek felállításával akarják kitolni, a'
gylési nyilvánosság kizárásával.
A' karlsbadi és bécsi congressusokat csakhamar követé a' troppavi,
Iáiba cin és veronai, hasonló czélra 's hasonló eredményekkel. Spanyolországban 1820-ban, ugyszinte Nápolyban kiütött a' forradalom, 's alkotmányos életnek engedett helyet az absolutismus. A' szent szövetség
hatalmainak nem tetszettek ez essmények 's Metternich hg. congressust
hitt öszsze Troppauba, hová az orosz czár személyesen megjelent, a'
porosz király Hardenberg herczeget 's Bernstorf grófot küldte el, 's
Anglia és Francziaország meghatalmazottai is megjelentek. A' szent szövetség megersíttetett; Anglia és Fi*ancziaország követei csak akkor
tudták meg ezt, midn az acta már alá volt irva, 's közvetít indítványaik
késn jöttek. A' három hatalom közt létrejött egyesség jegyzkönyve 's
ezeknek nyilvános kijelentése tudtára adta a' világnak a' szent szövetség
czéljaít 's eszközeit. Kimondatott a' három nagy hatalom ers elhatározása, az európai dolgok 1815-iki állapotát teljes épségben fentartani , és
pedig nem csak a' territoriális viszonyokra, hanem a' korraányformáki'a
nézve is. Ezáltal az interventio elve határozottan elfogadtatott 's a' spanyolországi, portugallíai és nápolyi eseményekre nézve azonnal alkalmazásba is vétetett, fleg azonban a' nápolyi alkotmányosság elnyomására,
melylynek érintkezése Olaszország egyéb részeivel fleg veszélyesnek tartatott. A' troppaui congressus folytatása volt a' laibachi, melylyre már a'
nápolyi király is meghivatott. Hiába irt Bignon's egyebek egész munkákat
a' troppaui congressus ellen, hiába tett óvást Anglia az interventio elvére
nézve, az említett nagyhatalmak, a' restaurált franczia thrón rokonszenvével is támogatva, kivitték czéljukat. 1821. elején megtartatott a' laibachi
congressus, melylyre az austríaí és orosz császárok személyesen jelentek
meg. Körlevelük értesité a' többi hatalmakat, hogy a' nápolyi forradalmat
a'

,

,

,

,
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fegyveres ervel fogják elnyomni. A' congressus betölté rendeltetését.
A' nápolyi alkotmány elnyomatott, 's midn Piemontban szinte kikiáltaték
egy új alkotmány, a' Nápolyban gyzelmes osztrák sereg ott is megjelent,
A' laibaclii congressus elvei, a' nápolyi
's megsemmisítette az új virágot.
roszalák egyszersmind a' spa's piemonti forradalmakat kárhoztatván
nyolországit 's a' görög szabadságháborút is.
E' munkát azonban csak
az egy év múlva tartott veronai congressus fejezte be. 1822. octoberén
megjelentek Veronában az austriai, orosz és porosz fejedelmek, a' nápolyi
és szardíniái királyék, 's az említett udvarokéin kívül Anglia, Francziaország 's Róma legkitnbb diplomatái. A' német szövetség, mint ilylyen,
nem volt megliíva 's képviselve. Dec. 14-ikeig tartottak a' tanácskozások.
Spanyolország forradalmi helyzete volt az els tárgy, melyly figyelmüket
igénybe vévé. Az 1812-diki cortesalkotmány melylyet akkor Anglia és
Oroszország nyíltan a' többi hatalmak legalább hallgatva elismertek,
miután 1820-ban helyreállíttatott, a' szent szövetség által ugy tekintetek,

—

,

—

,

,

monarchia elvét sért, 's Európa öszszes thrónjait
egy ideig késett ugyan, mert
a' helyzete által ers Spanyolország öszszes népének megtámadása nem
látszott könynyü feladatnak de a' nápolyi és piemonti gyors siker felbátorítá a' gyzket, és a' Spanyolország elleni háború elhatároztatott, a'
kivitel Francziaországra bízatván
melylynek szükség esetére a' többi
hatalmak erélyes segédhatása ln biztosítva. Anglia, hol Cawwm^ politikája
uralkodott, ismét megtette óvását, 's maga részérl neutrál maradt. De ez
semmit sem használt a' három nagyhatalom, melylyel szemközt Francziaország a' védencz szerepére aljasodott, hímezés nélkül kímondá gyámkodási szándékát minden kevésbbé hatalmas státus felett, 's ezáltal egészen
uj elvet hozott be Európa közjogába. Másik tárgya volt a' veronai congressusnak Nápoly és Piemont megrakása 's elfoglalva tartása ausztriai
hadsereggel, noha a' carbonárik teljesen el voltak már nyomva, 's az
absolutismus helyre állítva.
Következett ezután a' fontos és csaknem
öszszes Európa rokonszenvét bíró görög kérdés, melyly mellett nem csak
politikai, hanem általános emberi érdekek is szólottak, 's bízva tekintettek
mint

a'

legitimitás

fenyeget

és

veszély. A' fegyveres avatkozás

;

,

;

—

,

orosz czárra. De a' szent szövetség által eljárásai sinórmértékeül
elvek következetessége a' legitim, azaz történeti joggal fenálló
státushatalom ellen intézett görög felkelés kárhoztatását követeié. A'
görögök tehát vakmer vállalatuk szigorú roszalása mellett önsorsukra
hagyattak , 's a' congressusra küldött követeik ki sem hallgattattak. A'
veronai congressus következményei Spanyolországban az absolutismus

az

óhit

felállított

:

,

:

zsarnok Vll-ik Ferdinánd kezébe Görögországban pedig
az elhagyatott népnek kétségbeesett harcza a' török barbarismus ellen,
's borzasztó elpusztítása a' classicus földnek 's keresztyén népnek a' török
és egyptusi seregek által. De a' congressus elvei, melylyek szerint mind
ez történt, nem mutatkoztak életre valóknak. Görögország kíállott végSpanyoltelen szenvedései után csakugyan függetlenségre vergdött
ország is újra felszabadítá magát.
Lényegre hasonlók, de alakban különbözk voltak az említett nagy
congressusoktól a' ministeri conferentiák Londonban Bécsben (1834)
Schwedtben Münchengratzben 's a' t. , melylyek közt legnevezetesb a'
14
Vj k. Ism. Tár. II. köt.
viszszaállítása

a'

;

,

,

,

,

,

,
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londoni melyly a' görög-török, 's a' liclga-ncmetalfölcll ügyekben intéza' többi az említett congressusok elvei szellemében a' régi
kedett ;
Az eiirü])ai fejodolmek és ministerek
szövetség megújítására czélzott.
congressusaival érdekes ellentétet képez az amerika respublikák panamai
congressusa 182t)-ban, hol Columbia Guatimala, Feru és Mexico respublikák közt szövetségi szerzdés köttetett. A' többi meghívott státus,
Fels-Peru és Brasilia nem jelentek
Chile, Biienos-Aires, Paraguay
A'
meg; ellenben az éjszakamerikai 's britt ügyvivk jelen voltak.
legújabb fejedelmi 's ministeri conferentiák p. o. a' varsói , 's azoknak
,

—

—

,

,

—

,

eredményei lelett itélni a' jövend dolga.
miután a'
A' mi már a' congressusok tartásának formaságait illeti
tartandó congressus ideje kölcsönös értesítés utján kitüzetett, azon udvar
részérl, melylynek birodalma körében a' congressus tartatni fog, egyenes
felhívás intéztetik a' congressus részeseihez. Ugyanazon udvar saját rendrséget állit fel melyly a' congressus-tagok szükségeirl kényelmérl 's
biztosságáról gondoskodik, 's e' tekintetben, íolog legújabb idkben, szigorú gond szokott fordíttatni a' congressus helyén megjelen egyénekre,
kiváltképp idegenekre. Ezen gond még nagyobb, ha valamelyly congressusra az uralkodók személyesen jelennek meg, 's ez esetben a' vendéglátó
udvar rendszerint a' lehet legnagyobb fényt és pompát fejti ki. A' congressusson megjelen személyek részint f-, részint mellékszemélyek. Az
elsk közé csak azok számíttatnak kik önálló 's a' többivel egyenlen
számláló szavazattal lépnek fel a' közös ügyek tárgyalásánál 's elhatározásánál. De a' ki függési viszonyban áll a' congressus fejei Irányában,
vagy ettl valamit kér, vagy kieszközölni jött, szóval: csak bizonyos saját
ügyét akarja tisztába hozni, az nem tekintetik a' congressus tagjának
's részt vehet ugyan a' tárgyalásban, ha a' congressus megengedi, de nem
a' közös tanácskozásban 's végzéshozásban. Egyébiránt a' congressustól
függ a' hozzá intézett ügyeket felvenni, hozzá forduló egyéneket elfogadni
's kihallgatni, vagy nem. A' tárgyak olylykor külön, elkészít bizottmányoknak adatnak ki. A' tárgyalás azonban rendesen hamarább megy, ha
a' fejedelmek személyesen vannak jelen mert ekkor nem szükség utasításokat kérni 's várni be. Ez utóbbi azeltt ritkán fordult el, most a' nagy
hatalmasságok szoros baráti viszonya mellett, gyakrabban történik, de
nem feltétlenül kívánatos és czélszer. A' tanácskozások jegyzkönyvét
egy arra felkért tag, vagy olylykor nem-tag is vezeti, melyly minségben
ausztr. udv. tanácsos Gentz lett híressé. Az egyes jegyzkönyvekben
foglalt határozatok rendszerint egy f oklevélben (congressus factájában)
foglaltatnak öszsze de nem mindenkor adatnak át egyszersmind a' nyilvánosságnak is. A' világgal csak anynyi közöltetik menynyit éppen
jónak talál a' congressus urai akarata, st a' jegyzkönyvek titokban tar:

,

,

,

,

,

,

tása,

fleg

a'

tárgyalási

id

alatt

,

elfogadott elv

,

bármilyly aggasztó

is a'

népekre nézve, hogy sorsuk fell, részvétük nélkül, st titokban rendelkeznek. Azonban a' titok ritkán marad felfedezetlenül, 's az igazság elbb
utóbb utat tör magának.
Ila a' congressus eredményre nem vezet,
természetes, hogy egyik fél a' másikat okolja 's vádiratok jelennek meg
jobbra és balra; ha pedig eredmény van, nem hiányoznak a' hivatalos 's
félhivatalos magasztalások
melylyek elnyomják a' megelégületlenség

—
,
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Pedig ez utóbbi ritkán marad el mert a' hatalmasok szeretik
hatalmuk kiterjedéséhez mérni a' jogot is a' mi minden köz- és magánjognak halála. Azért a' népek méltán emelik szemeiket égre ha congresT.
susról hallanak, kérvén, hogy a' congressus urai jót akarjanak.
A' Congressus szó ezenkívül képviselk gyülekezetének kifejezésére is
használtatik némelyly, fleg szöv. státusokban, p. o. az éjszak-amerikai
egyesült státusok congressusa melylyrl itt kissé bvebben szólunk.
jNIiután az Amerikában telepedett uj -angol gyarmatok már egy századdal
elbb a' végett szövetkeztek, hogy az indusoknak ellentálljanak, 1754-ben,
Albanyban New-York tartományban, hasonló szándékkal hét gyarmat
követei congressusnak nevezett els gylésüket tartották, fképpen Shirley Vilmos, massachusettsi helytartó sürgetésére, ki az angol gyarmatoknak maga az anyaország, Anglia, kivánatához képpesti szövetségét létre
hozni és azokat, képviseliknek a' britt parliamentbe felvétele által
ugyanazon anyaországgal szorosabban öszszefzni törekedett. De az
Anglia és a' gyarmatok közti féltékenység 's ingerültség már akkor olyly
nagy vala, hogy a' massachusettsi törvényhozó gylésben sem az anyaországgali, sem a' gyarmatok közti külön szövetségrl mit sem akartak
Az egyesült státusok mostani congressusa, legelször a' Canatudni.
dától délfelé fekv 13 angol gyarmat követeibl 1775. májusban Philadelphiában gylt öszsze és 1776. július 4-én az angol gyarmatok függetlenségét „amerikai egyesült státusok" czime alatt mondta ki. Ugyanazon
évi december 12-éna'nagybrittanniai hajóhad ellBaltimoreba menekülni
kénytelenittetvén csak kilencz hónap után tért viszsza Philadelphiába,
hol 1804-ig tartotta üléseit, mik azóta Washingtonban, mint középponti
fvárosban szoktak tartatni. Az 1789-ben behozott uj alkotmány szerint
és vála' congressus minden évben december els hétfjén gyl öszsze
tozva, egyszer a' legközelebbi martius 4« napjáig, másszor pedig a' dolgok
hangjait.

,

,

,

—

—

,

,

—

,

,

végelintézéseig szokott együtt maradni. Ezek a' rendszabályos évi gylések (sessions), miknek ketteje esik mindegyik congressusra. Rendkivüli
congressusok szükség esetében az elnök által 40 napi elleges kihirdetés
mellett hivathatnak öszsze, mint p. o. 1837-ben az akkori kereskedelmi
veszély miatt történt. 1789. óta a' congressus felsházból vagy senatusból
(Senate) és alsóházból (House of representatives) áll. A' felsházban
minden státus részérl két senator ül, jelenleg tehát52 tag, kik az egyes,
státusok törvényhozó gyléseiben hat évre választatnak olyly képen, hogy

senatus minden évben egy harmadrészében ujittatik meg. Az egyesit
státusok alelnöke, e' minségében, négyévi hivataloskodása alatt a' senatus elnöke is, melylyben azonban csak szavazategyenlség esetére van
szavazati joggal felruházva. Távollétében ideiglenes elnök választatik
helyébe. A' szövetség elnöke tartozik minden hivatalos kinevezést a'
senatussal közleni, hol zárt ajtók mellett hozatik a' határozat, valljon a'
kinevezés helybenhagyandó-e , vagy sem. A' senatus részéröli helyeslés
megtagadtatván , a' szövetségi elnök kénytelen más kinevezést tenni.
Hasonló jogot gyakorol a' senatus az egyesit státusoknak idegen hatalraakkali minden szövetkezése iránt, mik szinte tárgyalás és elhatározás
végett mindenkor elébe térj esztendk. Továbbá a' senatus határoz minden
álladalmi közvád felett, mik csak az alsóházban indíttathatnak meg, akár
14-'

a'

—
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szövetségi bírákat vagy más magas hivatalnokokat, akár magát a2
elnököt illetik, kinek bevádoltatása esetében a' szövetségi föbiró elnököl.
Az ekképen a' senátus szine elébe állitott bevádlott clitélésére mindenkor
a' szavazatok kétharmada szükséges. Ha valaki valanielyly státus részérl
senátorrá akar lenni, megkivántatik, hogy legalább 30 éves és 9 esztend
óta az egyesült státusok polgára legyen, és választásakor ott lakjék.
Az alsóház a' külön státusok népe által két évre választott tagokból áll,
kiknek száma minden egyes státus népességétl íVigg, melyly e' miatt
17!H) óta minden tizedik évben szövetségi hivatalnok által számittatik fel,
olylyképen, hogy a' némelyly státusokban lakó és adót nem fizet indusok
számba nem vétetnek, az úgynevezett rabszolga-státusokban lev rabszolgák öszszes számának pedig csak egy ötödrésze számittatik. Ennél
fogva a' szövetség népességének (federal population) száma természetesen
kisebb a' valódi népességnél (reál population). A' szövetségi alkotmány
terveztetésekor az alsóházi tagok választása olyly arányban történvén
meg, hogy az egyes státusok 30,000 lakos után egyet küldöttek, a'
késbben megszaporodott népesség miatt e' részben uj törvényszabály
vált szükségessé, hogy az alsóház felette számos ne legyen. Az ezen czélra
1832-ben hozott törvény folytán az utolsó congressusokba 47,700 lakos
után jött egy alsóházi tag, melyly arányban az alsóház 242 tagból állana.
Ezeken kivül azon tartományok melylyek a' szövetségbe idrl idre
felvétetnek, szinte küldenek követeket. A' congressus alsóháza tagjainak
választása, az egyes státusokban saját külön törvényhozó alsóházaikban
divatozó mód szerint menvén véghez majdnem minden egyes státusban
másféle és különböz de általános azon rendszabály, hogy csak az választathassék, ki 25-ik évét már elérte, hét esztend óta az egyes, státusok
körében polgári joggal bir és az illet státus keblében lakik, a' columbiai
státusbani tartózkodás isidé számíttatván, ámbár ezen azeltt Maryland és
Virginia földéhez tartozott kerület, csak az eredeti ISstátus szövetségének
Columbiában
's alkotmányának keletkezése után 1791-ben állíttatott fel.
fekszik Washington, a' szövetség fvárosa, hol a' congressus most székel.
Az alsóház tartásának idejére, önkeblébl szótöbbséggel választja meg
elnökét, ki s/ónoknak (speaker) neveztetik. Csak az alsóháznak áll jogában
1807. óta a'
a' senátus eltti közvád (impeachement) megindítása.
congressus két háza minden egyes tagjának, jelenléte idején 8 dollárnyi
napidíj jár; a' két ház elnökeinek pedig egyenként 18 dollár. Ezenkivül
a' congressus tagjainak, lakhelyeik távolságának minden 20. angol mérföldjétl, az ülés helyére és viszszautazás költsége fejében 8 dollár fizettetik ki. Ugyanezek postabérmentesek, és sem akkor, midn a' congressusra menvén, utón vannak, sem a' congressusban létük alatt, sem onnani
hazautazásukkor fogságba nem vitethetnek, honárulás, htlenség és békezavarás eseteit kivéve. Az ülésekben tartott beszédeik miatt az üléseken
kivül feleletre nem vonathatnak. A' szövetség hivatalnokainak egyike
a'

—

,

,

;

—

congressus tagjai egyikének sem szabad
és bármiképen,
szerzdés 's a' t. utján, a' szövetséggel pénzbeli viszonyokban állani.
A' congressus üléseit három napnál tovább soha fel nem függesztheti. A'
congrcssusunk szónoki tekintetben legkitnbb tagjai ujabb idben C/dy

sem

lehet congrossusi tag, és

az évi

gylés

a'

ideje alatt felállított uj hivatalt vállalni

,

—

:
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H., Webster D., Calhouti C. C, Preston 's a' t. senatorok. Valamint általában az amerikai népben, ugy a' congressusban is a' rögtönzött szónoklat
tehetsége sokkal kiterjedtebb mint Angollionban, ámbár az amerikai szónoklat, mvészi tökéletességére nézve a' nagybrittanniai parliaraentével
nem mérkzhetik. Az ebbeli hiány egy részben annak tulajdonítható,
hogy a' congressus tagiai választóiktól az amerikai democratia természete
szerint inkább függenek kiknek nézeteit mint önmagokéit eladni és
védni tartoznak; beszédeik tehát fleg hírlapokat olvasó küldik tetszésére
vannak számítva. Innen ered a' beszédek túlságos hoszszasága és körülményessége miáltal egy beszéd olylykor az ülés három napján keresztül
is el szokott tartani. Másik hiánya a' congressusnak, hogy azon czélszer
munkafelosztásnak, min az angol parliamentben megvan, itt nincs helye,
minthogy minden szónok, hogy küldinek eleget tegyen, minden kigondolható tárgynál beszélni kénytelen minek eredménye a' felületesség és
szószaporítás, mint egykor utasítással ellátott országgyléseinken tapasztaltak. Ide járul az is, hogy a' congressus választmányai nincsenek feljogosítva a' mindenféle felvilágosítások végett meghallgatandó szakértknek
mindenhonnani elidéztetésére, min joggal az angol parliamenti választmányok birnak, miért is kell adatok hiánya miatt tökéletes tudósítások
,

,

,

,

nem

tétethetnek.

—

L.

Coiigreve-röppenfyük (rakéták). Eredetileg

a' szelid hinduk gyilkos
találmányai Congreve Vilmos angol tábornok által hozattak Keletindiából Európába, 's elször az angolok által használtattak Vliessingen, Boulogne Koppenhága ostrománál több kevesebb sikerrel azóta pedig a'
legtöbb európai státus tüzérrendszerébe felvétettek. E' gyújtó röppentyk abban különböznek a' mulatsági czélra fordíttatni szokott közönséges
röppentyktl, hogy hüvelyt viselnek, melylyre hegyes, tzokádó, pléhbl,
vagy jobban öntött vasból készült gyújtó kup (Brandhaube) vagy gránát,
kartács, világító golyó van illesztve.
A' gyújtó röppentyk hüvelyeik küls átmérje, vagy ugyanazon átmérj vasgolyónak súlya után
jelöltetnek. Azok, miket Congreve ostromoknál legtöbbször használt, 42
fontosak vagy6y4 hüvelyknyiekés32fontosak vagy 6hüvelyknyiek voltak.
Kisebb gyújtó röppentyk a' harczmezn használtattak. Késbben kisebb
mértékre szállíttattak 's ezáltal a' röpülés nagyobb pontossága 's könynyüsége és biztosabb számítás ln elérve.
Elmélet és tapasztalás tanítja,
,

,

,

—

,

,

—

a' röppentyk
melylyek a' mozgás elvét magokban viselik ugyanazon percussio-ervel, ugyanazon, st még nagyobb távolságra mennek,
minta' közönséges golyók 's bombák, melylyek álgyúk és taraczkokból
vettetnek, a' 32 fontos vagy 6 hüvelykes röppenty egy 9 fontos

hogy

gránátot 45**-nyi
képes hajtani, 's

,

,

emelkedési
a'

szöglet

alatt

3500 lépésnyi távolságra
2500 lépésnyi távolra
12 fontos röppentyk 1500

G fontos kartács-röpj)entyü

Egy vroolwichi kísérlet alkalmával a'
lépésnyire 22 láb mélységre fúródtak a' földbe,
repül.

's a' gránátok e' mélységben pattantak szét.
Háborúban a' gyújtó röppentyk elbb csak
ostromoknál, a' védelmi épületek és szertárak felgyújtására fordíttattak.
De erre kevésbé alkalmatosak, mint a' nagy és nehéz gyújtó bombák,
melylyek, nagy magasságra löketve, iszonyú ervel hullanak alá, 's
több emeleten áttörnek. Az ekkorig szokásban volt 42 's 32 fontos

—
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ellenben sokkal kisebb ervel ütnek, 's ezért nem olyly
ostromlottakiiak aránylag többet használnak, mert a' várat
környez területet megviláoitják 's az ostromlók munkáit felfedezik a'
közel tárgyakat teli holdfénynyel vetélkedve mutatván el. Igen ajánlja
ket könynyüségök, miszerint egy helyrl másra igen könynyen szállittathatnak.
Jól rendezett röppentyürendszer által a' tüzérség megsemmisitö eszközei félelmes arányban megszaporodnak; a' röppentyk legjobb
artilleria a' fölkel nép számára; ezek segitségével egy polgárisait müveit
né[) legsikeresebben megvédheti magát kozákok és tatárok ellen. De a'
röppentyk ilyly sikeres használata feltételezi, hogy repülési útjokat tetszés szerint lehessen intézni, 'sigy a' czélba vett tárgy biztos megtalálására
számitani.
A' röppentyk tengeri szolgálatra éppen olyly alkalmasok,
mint szárazon; az ellenséges hajók vitorláit 's köteleit ügyesen lehet azokkal
felgyújtani 's a' hajókat megrongálni,
Azon új gép, melyly amerikai torpedó nevet visel , 's melylyet Blair Joshua talált fel Uj-Orleansban, és
terjesztett az éjsz. amerikai kormány elé, nem egyéb, mint óriási gyújtó
röppenty, melyly a' viz alatt meggyújtva, képes a' hajók alsó részét szétvettetni.
Nagy sikerrel használhatók a." röppentyk a' czethalfogásnál
is. Scoresby kapitány tett velk els kisérletet 1821-ben, 's nagy fáradság
nélkül megölt kilencz czethalat, melylyek a' viz alatt egy ölnyi mélységben, a' röppenty által éretve, egy óranegyed alatt megdöglöttek.
E'
rémes találmány használata mindinkább halad 's tökéletesbül, *s újabb
hadviselésekben mint nálunk is , a' röppentyk öldökl angyal szár-

röppentyk

sikeresek.

Az

,

,

—

,

—

—

—

—

,

nyaiként zúgnak

a'^

csatamezk

felett.

—

ez.

Ej szakamerika.'
Colira tli (Ján. Vilm. Henr.) marbiu-gi, heidelbergi 's majd göttingeni egyetemi professor 's liires gyógytud. iró a' pathologia és therapia mezején, a' göttingai kir. t. társ. tagja, szül. Marburgban,
1780-ban.
ez.
Conscieiice (Henrik) hires ffamandl vagyis vlám költ 's egyik
Coiinefticiit.

1.

,

—

f

,

elharczosa a' német pártnak Belgiumban; szül. 1814-ben Antwerpenben,
's mint önkénvtes szoljjált a' belga seregben. Ismeretessé 1837
óta lett,
midn a' vlam-párt érdekében fellépett. O irta ujabb korban az els
regényt vlám nyelven (lm Wunderjahr czimüt) melyly nagy tetszéssel
fogadtatott. Nem soká következett a' „Flandriai oroszlány-' a' „Keleti
zarándok'' a ,,Flamandi csöndélet ," sajátságos költemények, az eladás
egyszersége 's világossága, az érzelem tisztasága, ép itélet 's naiv,
ószer nyelv által kitnk, melylyek
a' vlámek kedvencz Írójává tevék.
Történetirói pályán is kezde járdalni ,, Belgium illustríílt történetével." Irt végre egy munkát, melyly elbeszél ibrmában a' természettudományok öszszes f tartalmát adja el 's a' nép vallásos érzelmének buzdítására szolgál.
C. titoknoka a' képz mvészetek újdon megnyitott
antwerpi akadémiájának; 1846-ban a' bajor király által a' müncheni

t

—

—

—

akad. tagjává neveztetett.
h.
Cousidcraiit (Victor) seinei követ a' fr. nemzeti gylésen Foiirrier
socialisticus tanainak buzgó hive, kitn publicista, egykor genio-kapitány, szül. 1808-ban. Többször megkisérté, hogy követté lehessen, de
sikeretlenül; csak az 1848-ki forradalom után juthatott a' törvényhozás
;
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választók által a' constituante , majd a' seinei
gylésbe küJdetvén.
Cansiderant Vidor,
még politikai ellenei által is elismert becsületes és tiszteletre méltó férfi,
ki humanitarius-socialistai tanait csak szabad megvitatás 's elfogadás
utján akarja életbe léptetni, 's átlátja, hogy az id, melylyben e' tanok
nagyobb mérték szerint életbe léptethetnek, még nem érkezett el. Alapitója
a' Democratie pacifique hires socialista lapnak, melylyet hoszszabb ideig
fleg csak az ö erszénye 's tolla tartott fel. Az 1849. jun. 13-iki felkelés
folytán Considerant is, mint ezen felkelés részese, perbe fogatott, 's a'
Democratie pacifique megsznt.
h.
választók által

a' loireíi

—

a' legislative

—

Coiistitlltio.
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Alkotmány.

Consul. Azon alattvalóik ótalmazására kik a' nélkül, hogy hazájoklemondanának külföldön teleppel bii-nak vagy bármi czélból utaznak az álladalmak némelyly külföldi városokban diplomatikus ügyvivket tartanak. Ezeket hivják consuloknak. Consul e' szerint olyly megbízott ügyviv, kit valamelyly kormány egy más hatalmasság kereskedelmi helyein, fleg tengeri kikötiben tart, hogy saját alattvalói jogainak és kiváltságainak fentartásán rködjék 's irányokban a' közigazgatás és jogszolgáltatás bizonyos tiszteit is teljesítse. Mac-Culloch értelmezése szerint: consul a' kereskedésben olyly hivatalnok, kit illet kormánya idegen tartományokban a' végett alkalmaz hogy azon tartományok és saját országa közt a' kereskedés folytatását könynyitse
és
,

ról

,

,

,

,

,

,

—

—

kiebb terjeszteni segélje.
E' consuli hivatal Olaszországban látszik
eredni a' XII. század közepe táján. Majd a' francziák 's a' Levantén
kereskedést
egyéb keresztyén nemzetek is kezdettek consulokat kinevezni a' kiköthelyekre
mclylyeket hajóik gyakran meglátogattak. A'
XVI. században már egész Európában elterjedt e' szokás. Angliában a'
consulokat a' korona régebben a' nagykeresk. társulatok és azon kereskedk ajánlatára nevezte ki, kik az illet kököthelyekkel kereskedést
ztek. Most ott is közvetlen nevezi ki a' kormány. Az ajánlásnak természetesen ma is van hatása.
Cussy ma két osztályra sorozza a' consulokat. 1) Olyly anok, kiket a' kormány saját alattvalói kÖzül biz meg,
rködni külföldön saját nemzetbelieinek politikai éskeresk. érdekei fölött,
üzletbe bocsátkozhassanak,
a' nélkül, hogy magok bármelyly keresk.
Francziaország példájára, melyly csak francziának ad fölhatalmazást, 's
consulainak tiltja a' kereskedés bármelyly nemét. 2) A' helyszínén választott consulok, az ország ott lev polgárai vagy ott üzérked Cnégociants)
külföldiek közül. Az utóbbiak kereskedelmi üzleteikre nézve székhelyeiken köztörvény alatt állanak; az elbbiek e' törvényen kívül.
Sok
vitára adott alkalmat, üzhet-e a' consul kereskedést? Az angol consulok
többnyire ztek. ]Mac-Cullocli ez ellen ugy vélekedik, hogy mindazon
consuloknak, kik nagy kikötkben laknak, vagy másutt, fleg mint politikai ügyvivk, meg kell tiltani a' kereskedést. A' közdolgok egész mértékben igénylik figyelmöket, 's olyly helyzetben is van némelylyik consul,
's hol csak igen
melylyel nem fér öszsze a' kereskedés. Kis kikötkben
inkább megengedhet az üzérkedés.
kevéssé van a' consul elfoglalva
Mindazáltal legtanácsosabb itt is megtiltani, hogy sem közvetve sem közvetlen semminem iparvállalatban részt ne vehessen. Kcndeltetése nera-

z

,

—

—

,

,
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zete kereskedését székhelyén elömozditani könynyiteni e' végett kereskedési ügyek felöl nemcsak kormányát kell értesítenie, hanem azon honfitársait is, kik hozzá tanácsadásért folyamodnak.
Kereskcdö-consulnál
,

;

haszna hivatali kötelességével öszszeütközésbe jöhet. Tapasztalatait
inkább fordítja önhasznára hogysem másokkal közlené. Még akkor is
haszonlesés, részrehajlás gyanúja alatt áll, ha a' legbecsületesebben viseli
magát. 'S keresked consul nehezebben is kap értesitésekot. Gyakran el
is ámittatik. A' kereskedo-consult mind saját honfiai, mind a' külföldiek
gyanúsítják, kik között él. A' helyett, hogy független közhivatalnok
lenne czelszövények1)o bocsátkozik. Csempészetre is kísértetet érez mi
állására és nemzete jclleinéro <^gyaránt árnyat vet. Bukásoknak 's egyéb
szerencsétlenségnek van kitéve; zavarba, rósz hirbe hozhatja kormányát
is. A' gazdasági szempont ez okok ellen mit sem nyom.
A' mit a' kereaked-consul alk'almazásái.ál nyer a' kormány pénzügye, az ország kereskedése veszíti. Valódi coiisul tehát nem zhet kereskedést. 'S itt mi leginkább az ilyly consul állásilrúl szólunk.
A* consul tisztében nem járhat
el, mieltt az úgynevezett ,,exequatur" részére ki nem adatik, melylyben a' helybeli kormány
olyly minségben elfogadja, 's tiszte gyakorlását megengedi. Ez elismer iratot az illet hatalmasság követségi utón
követeli a' helybeli hatalmasságtól.
A' Levantéa ez „exequatur^'-t
,,barat"-nak nevezik.
A' nemzetek közötti általános, tevleges jog
mindeddig nem határozta meg tisztán a' consulok kiváltságait, tulajdonait 's a' fenébb tett osztályozás közötti különbséget. Klüber után csak
a' szinte általánosnak mondható szokásból, consuli szabályozó utasításokból (Angliáét lásd; ^Nlac-Culloch
Francziaországét többek közt Cu-synél), és szerzdésekbl kell némi elveket elvonnunk és megállapítanunk.
A' Levantén 's a' muzulmán tartományokban a' consul tisztét és hatóságát
a' török udvarral és Afrika partjainak (Berberség) fejedelmeivel kötött
szerzdések határozzák meg. Hatáskörük ott igen nagy, polgári és büntet ügyekre is kiterjed. A' keresztyénség és más vallásnak civilísatiója
közti különbség tévé ezt szükségessé. így minden keresztyén hatalom
szerzett ottani ügyvivinek bizonyos úgynevezett extraterritorialítást,
melyly minden consulnak a' nemzetebelí egyének fölött kiterjedt hatóságot ad még rendri és bünfenyítési esetekben is. Keresztyén országokban
a' szokás jobban korlátozá a' consul tiszteit a' közjog és rend elidegenithetlen elve szerint, melyly szerint valamelyly ország közbátorságot és
rendrséget illet törvényei mindazokat kötelezik, kik azon országban
laknak habár idegenek is. De ha különbség van is a' keresztyén országokban székel consulok és azok közt, kik a' Levantén és Afrika partjain
vannak, a' hatáskörre nézve: egyéb tulajdonaik, tiszteik majdnem ugyanazok. Mint közliivatalnokok és politikai ügynökök tartoznak általában mindenképen segíteni honosaik kereskedését; otalmazni ket egész hatalmukból zsarolás, boszantás és törvénytelen szabályok ellen; pártolni keresetökben, támogatni igazságos panaszukat az illet hatóság eltt, 's a' helybeli kormánytól igazságtételt követelni számukra nemzetök követségének közbenjárása által is. 'S alkalmas idkben tett figyelmeztetések által st hivatalos minségben is igyekeznie kell minden consulnak, consuli kerületében
országa kereskedésének és hajózásának minden akadályait elhárítani.
saját

,

,

,

—

t

—

;

,
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szerzdések megtartására/sa'nemminden föltétek megóvására. Természetes védje gyanánt jelenti magát távollev honfiainak, midn állomáshelyén örökségök
nyilik. Köteles továbbá a' consul minden érdekóvó lépést megtenni
honosai mellett. A' letéteket
pénzt vagy iratot személyes felelsség
Ügyelnie

kell a' kereskedési és hajózási

zetbelieit illet

,

,

megrzeni 's kézbesíteni tartozik. Hitelesít iratokat köz haszNemzete hajói fölött rendrséget és felügyelést gyakorol. Bírás-

terhe alatt,
nálatra.

ha elébe viszik ügyöket. Eljár a' nemzete hajólev vagyonok megkeritésében 's öszszeszedésében. Az ilyly javak hajdan azt illették, ki eltoglalá. E' barbár jog helyett
késbb a' polgárisodás azon szokást hozta be, hogy tartozik az ilyly javakat öszszeszed, az öszszeszedési és mentési költségek megtérítése után,
lakhelyén
az illetknek kiadni. Ügyel végre a' consul nemzetének az
horgonyozó hadi hajóira, hogy zászlójoknak 's parancsnokainak megadássék az ill tisztelet. A' szökevény matrózokat viszszaköveteli. O ad honosainak, st némelyly országban idegeneknek is útlevelet, 's láttamoz
Hyly
minden útlevelet, melylyet nemzete hatóságánál kell bemutatni.
kodik

is

honfiai fölött,

törést szenvedett hajóin

—

nemzetjogról irtak, hoszszasan vitatnunk: vájjon diplomatikus személy (ministre public)-e a'
consul, 's menynyiben áll a' nemzetek jogának ótalma alatt? (Lásd: Bynkershoeck, D'Aveux, Watsel, Bouchaud, Moser, Martens, Cussy, 's
legújabban Wheaton stb.) Tulajdonképen egy valamirevaló tekintélyes
nemzet minden egyes polgára is ilyly nemzetjogi ótalom alatt áll külföldön. A' consult azonban magasabb rang illeti közügyéri minségében
illeti mindazon eljog, mit a' nemzetek joga (droit des gens) a' nemzeti
fontos tiszt

mellett szükségtelen azokkal, kik

a'

;

közügy viselknek megad hogy tisztökben biztosan
,

és teljesen függetle-

szeszélynek és
ne legyenek kitéve boszantásoknak
idegen önkénynek, személyes mentességgel birnak minden állományi és
(menynyiben ott nem földbirtokosok) hatósági terhektl, hadiszállásolástól,
's nemzet- és polgárrségi szolgálatoktól. A' helyhatóság minden kímélettel és tisztelettel jár el nyomozás alkalmával minden hozzátartozói iránt
is. A' nem keresked (consules envoyés)
consulok nincsenek azon ország
törvényszékei alatt, hol székelnek, nem lehet ket ott letartóztatni, bebörtönözni vagy bármelyly erszakos utón akadályozni tisztökben 's a'
rajok bizott érdekek papírok letétemények rizésében. Ezekhez és a'
consul hivatalába a' külország törvénytevi csak a' consul megegyezésével
juthatnak. Az 1769-ben Franczia- és Spanyolország közt kötött szerzdés megengedi ugyan a' consul letartóztatását, de csak nagy büntettek
miatt. Bauchaud megengedi még akkor is ha a' nemzetjog ellen követ el
nagy sérelmet. IMások minden tekintetben kimondják a' consul személyes
mint Bauchaud,
sérthetlenségét. 'S ha ezt csak anynyira is elismerjük
nincs ok a' közügyérek egyéb kiváltságait tle megtagadni. Ilylyenek: a'
személy és lak sérthetlensége mert olyly papirok és okiratok rzését 's
olyly ügyek vezetését bizta reá kormánya raelylyeknek titkához semmiféle idegen hatóság nem nyúlhat a' nélkül hogy magát a' nemzetjogot
ne sértse. Ilyly kiváltságok továbbá a' fenébb említett tehermentesség
személy- és lakra nézve, 's az idegen büntet és fenyít hatóság alóli kivétel. Ezt a' consul íolött saját országa tartja fenn magának. Teljes szabadnül járjanak

el, 's
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,
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ság kell a' consulnak tisztében, teljes függetlenség, mint mondók, a' külföldtl hol honfiainak érdeket képviseli.
y.
í'oiitiiigt'iis-nek neveztetik azon katonamenynyiség
melylyet valamelyly státusnak, vagy státusrésznek, vagy szövetségi tagnak fenálló

—

,

,

,

háború esetére ki kell állitani p. o. a' német szövetségben, Schweiczban. Matriculá-nuk pedig neveztetik azon járulékok
nagyságának és mértékének meghatározása, melylyel valamelyly státusegyesületben minden egyes státus tartozik. A' régi német birodalomban
azl.'S21-iki\vormsi matricula szerint, 28 ezer gyalogság 's 12 ezer lovasság
állíttatott. Egyes háborúk eseteiben azonban e' szám kettztetve 's hármazva is adatott. Sokkal nagyobb volt ennél a' rajnai szövetség státusainak eoutingense; u. m. a' rajnai szövetség-acta 38-ik czlkke szerint egy
ember 150 lakosra. Még nagyobbra emeltetett a' contingens a' német
szövetségben az organicus szövetségtörvény, az 1821-ki hadi alkotmány
által, u, m. minden száz lakos után egy katonára, kiket béke idején is
teljesen kész és sikra szállható állapotban kell tartani. így tehát p. o.
Baden melyly a' rajnai szövetség idején egy miliió lakosa után 8 ezer
katonát adott, a' német szövetségnek 10 ezerrel tartozik, mclylybl 7751
gyalogság; 1429 lovasság, azaz : a' contingens egy hetede, 820 tüzér és
utász; minden ezer után három ágyúval. E' teher, béke idején, igen nagy,
és sok panaszra is adott okot, mert az öszszes német státusjövedelmek
szerzdések

szerint,

,

,

—

h.
negyedrészét elnyelte.
Coiitrasígiiatura. 1. Ellenjegyzés.
Cooper I. Sii' Astley, Victoria angol királyn udv. orvosa, baronet,
hannoveri gvelf-rend nagykeresztese nevezetes
becsületrend lovagja
seborvos, szül. Gadesboroughban 1768, megh. 1841. Munkái: Surgery
tke Prinpisles and practice of Surgery 's a' t. több nyelvre lefordítva.
Alapos tudomány és lángészt tanusitó munkák által igen nagy népszerségre jutott az orvosi világban. Anatomico-pathologiai gyjteménye
nevezetes. Roppant orvosi gyakorlat által szerzett igen nagy vagyonának
legnagyobb részét tudományra 's közintézetekre forditá. A' Tho)iias és Gtty
kórházakat részint alapitotta, részint gazdagította ; muzeumot állított;
végrendeletében 6 jutalomdíjt hagyott fiatal orvosoknak 's a' t. Ember- és
tudományszeretetének e' fényes jelei mellett is fél millió font steregyike a' leglingnyi vagyont hagyott maga után. II. James Femmore
kedveltebb amerikai regényíróknak, szül. 1789. Burlingtonban, Delaware
mellett, nevekedett a' newhaveni collegiumban 's 16 éves korában tengerész lett, de csakhamar az irói pályára lépett megházasodott 's 1826tól 1829-ig az egyes, státusok consulja volt Lyonban. Ujabb regényei
kevesebb tetszésre találtak, mint a' Közh. Ism. Tárában már megemlített
régiebbek: a' Splon, a' Susquehanaí telepedk, a' Pilot Lionel Lin'^-oln,
Utolsó Mohicán és a' Prairíe melylyek az els európai gyarmatok, az
indiánusokkali harczok 's a' forradalmi háború igen élénk képét adják.
Ujabb regényei: a' Bravó, the wept ofWish-Jo/ui-Wish; the Red Robber;
Waterwitch or the skimmer of the seas; the Heidenmauer ; the two
tlie
,

,

,

,

,

,

,

,

,

admirals 's a' t. Regényel legnagyobb becse a' szerencsés rajzolásban a'
valóságnak a' költészctteli érdekes öszszekötésében, egyszerségben 's forró
honszeretetben áll Walter Scott magíish költi ihletét, jellemfcstését, 's
,

;
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hiában keresni nála. Regényei több európai nyelvre forditmagyarra nem. Öszszes munkáinak német forditása megjelent
egészen jelentöbbek közt Frankfutban 1834—1846. Mint versköltö

vels

erejét

tattak

;

,

testeién.

—

h.

christinós sereg fvezére a' earlisták
1799. Cadixban. Midn 1820-ban az 1812-iki cortesalkotmány
kikiáltatott , a' katonaiskolában nevekedett, szorosan royalista érzelm
Cordova a' reactio pártjához csatlakozott, 's ezért 1823-ig ersen üldöztetett és Pariiba futott. A' franczia sereggel tért onnét viszsza hazája
szabadsága ellen harczolni. A' király kölönös kegyébe jutván már 1824ben tábornok lett 's diplomatái hivatalokat viselt. 1825-ben párisi követ-

Cordova (don Louis Fernandez) a'

ellen, szül.

,

,

A'
1827-ben koppenhágai, majd berlini követ lett.
lett
htelen
király halálával bekövetkezett crisis után azonban egyszerre
az absolut királyság ügyéhez 's nem nagy jövendt ígérvén d. Carlos
ügyének, dicsvágya által, meggyzdése ellen 's múltját meghazudtolva,
christinós lett. 1834 's 1835-ben Rodil és Valdez fvezérek alatt mint
osztályparancsnok harczolt a' earlisták ellen. Valdez után ívezérré lett,
Mendigorriánál szerencsésen ütközött de noha vállalkozási szellemet 's
bátorságot nem lehete tle megtagadni, egészben mégis nem sok sikert
mutathatott el. 1836 augustusán már elbocsáttatott; a' lagranjai revoségi

—

titoknok,

,

,

,

,

tette hely's az 1812-iki cortesalkotmány helyreállítása lehetlenné
zetének megtartását. Francziaországba ment de dicsvágya nem hagyta
nyugodni. Bayonneben esküt tett az alkotmányra melyly az alkotmányozó cortes tanácskozásaiban sokat vesztett szabadelm színezetébl 's
a' decemberi ministercrisis ismét reményt adott neki új hivatalra. Madritba sietett, de Toreno megelzte. Azóta mindinkább háttérbe szorult, 's
lutio

,

,

,

elveszte befolyását és barátait. A'

fvárosban megbukván, Pampelonában

választatott követté, de ezen pályán sem tnt ki. Megh. 1840. Lissabonhibája volt a'
ban. Jelenleg ahg beszélnek róla Spanyolországban.
jellemtelenség, melyly miatt tartós becsületre nem is vergdhetett. — ez.

F

Corfu, Cephalonía, Zaute. 1. Jóniai szigetek.
Coriiienin (Louis Marié de la Haye, Vicomte de) született 1788 ban,
jan. 6-án Parisban. Atyja nagy rangú törzstiszt volt a' tengerészetnél.
1810-ben már a' statustanácsban nyert alkalmazást, mi mellett elég ideje
munkákat nyomatott
volt szépirodalmi gyakorlatokra. Több ilyly
ez idtájban. Csak néhányat idézünk: ,,Ode á sa Majesté le roi de Baviitre.'^ (Paris 1811.) ,,Adieux de Gallus a la nymphe de Blanduses." (1812.)
,,La Pologne régénérée
épode heroique." (1812.) „Odes heroiques."
(1813.) A' restauratio alatt a' státustanácsban ülést nyert, mirl a' száz
napok alatt lemondott. Liliebe ment, mint önkéntes, 's hogy a' legitimitás iránti buzgalmát tanúsítsa a' hadügyministerhez 500 frkot küldött
be a' nemzetrség fölszerelésére. A' száz napok után azonnal ismét viszszatért Parisba 's a' statustanácsba, 's hivatali csekély dolgai mellett
államjogi munkákkal foglalkozott. E' munkáiban valódi szabadelv nézetekbl indult ki alkotmányos nézeteit jól tudta a' mérséklet és kutató
nyugalom leplébe burkolva adni el. 1830 eltt megjelent nevezetesb
munkái: ,,Du conseil d'état, enmsagé cotnme conseil el comme jiirisdiction dans notre monarchie constitutionnelle," (Paris 1818), melylybeu

nem

,

,

,
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stiitustamícs újra alkotásának 8zükség(5t mutogatta.

des

Uté

„Dela responsabi-

agents du goucernement et des guranties de citoi/ens." (Paris
határozottan hirdeti az akkori szabadelv ellenzék alapelveit. De

1810,)
leginkább megalapitá publicista irói hitelét: „Questions de droit administratif.'' (Pária 1822) két kötetben. 1828-ban tagul választatott azon
bizottnaányba, melyly a' statustanács és a' rendes törvényszékek öszszeütközései elháritása iránt küldetett ki, 's mint e' bizottmány jelentéstevöje alaposan fejtegeté nézeteit. (Lásd Taillandiers-tl
„Commentaire
stír l'ordonnance des conflicls.'' (Paris 1828.) Ugyanez évben lépett a
kamrába, mint Orleans választottja 's aláirta a' 211-ek hires nyilatkozatát Polignac ellen. Ismét megválasztatván a' kamrába, lemondott államtanácBOsi tisztérl, 's midn az 1830-ki forradalom Lajos Fülöpöt trónra
emelte, Cormenin megtagadta a' hségi esküt, mivel, a' Journal du Loir^í-ba Írott levelei szerint, nem ismeré el a' király választását. Tagadta,
hogy a' követháznak joga volna a' koronát bárkinek adni, 's a' nép sgyüléseire hivatkozott. (Csakugyan idejutott Francziaország 1848-bau, az
elnökválasztással.). Többed magával odahagyta ülését a' kamrában azonban de VAine departementban ujolag megválasztatott csakhamar. Azóta
majdnem folyvást követ. Nem szerencsés szónok, nem kész dialecticus,
kinek a' szavak és gondolatok az ellenfél ostromlása közben ugy szólva,
magoktól ömlenének válaszok közbekiáltások kihozzák beszéde fonalából. Hiányzik nála azon készség
ügyesség
könynyüség 's mindazon
egyéb szónoki tehetségek melylyeket ThiersnéX Berryernél Guizotnál,
Dupinnél, Odüon-Barrotnál 's a' követi kamra több nevezetes egyéniségeiben csudálunk. Inkább csak csendes szemléld 's gondolkodó, inkább
csak fölszedi a' mit lát és hall, hogy aztán csendes magányában otthon megfontolva szabatosan földolgozza a' tapasztalt benyomásokat.
Ha mégis valamelyly gyakorlati tárgyban tudatni akarta véleményét,
az íráshoz folyamodott; olvasta beszédét. Nem a' szószék az
téré.
Írott beszédeit részvétlenül hallofatia a' közönség. Maga Cormenin megírja, mit szokott ilyly szoszeki felolvasásokra rendesen mondani a' közönség
„megolvassuk holnap a' Moniteurben." Nagyobb hatású irodalmi munkássága. 1830 óta föleg röpiratokat irt. De e' röpirat meganynyi villám volt
fölvilágosított 's olylykor gyújtott. Az ellenzék
legélesebb fögyvereit képezek e' röpiratok. A' civillistei követelések miatt,
tudjuk, nagy zivatart idézett el az ellenzék. De ez mind nem volt olyly
:

,

,

;

,

,

,

,

,

,

:

;

mint Cormenin három levele a' civilliste tolött, raelylyet
„Trois Philippiques" czim alatt adott ki. Az udvar túlfeszített reményeit
merész hatalmas okoskodással verte le 's nemzetének milliókat kiméit
meg. Rövid id alatt hat kiadást értek az emiitett philippikák. Végigfutották egész BVancziaországot. 'S késbb, 1838-ban folytatást is irt az érintett levelekhez ilyly czim alatt: ,,Tres humhles remonstrances de Timun
(rendesen ez álnév alatt ir) au sujet d'une compensation d'un nouveau
génre que la Liste ciüile prctend étahlir enfre quatre milliuns quelle dóit
au Trésor et quatre millions que le Tresiir ne lui dóit pas.^' Ez idtájban rendes dolgozótársa volt a' „Gazette des tribuneaux-' és „Courrier
franrais^'-nek. A' közigazgatás hiányait, a' kormány hibáit gúnyos
hidegséggel, sok éllel, kíméletlenül ostorozta. Nevezetes munkája e'

rettenetes,

,

,

,
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korszakból: Etudes sur les oraieurs parlamentaiers, a' rövid idÖn Öt kiadást
ért „Livre des Oratéurs." A' milyly ügyetlen szerz a' szószéken, olyly
ügyes a' szónoklati szabályok eladásában. Nincs olyly
szónok ki

nem

Cormenintl

nem fogadhatna egy jó

el

Az ügyvód,

tanácsot.

,

minister,

a'

katona, az egyházi szónok a' rögtönz és Írásból beszél az ellenzéki
kormánypárti stb. egyaránt. Nem olyly alapos, nem olyly mély e'
munka, mint Bentham tacticája. Ez a' szónoklat tudományos oldalát taglalja inkább 's mintegy lélektanát adja a' testületnek, melyly a' törvényt késziti. Cormenin munkája inkább tartozik a' szónoklat szé^ izlettanához. Sokszor elmés inkább, mintalapos de azért soha sem sznik meg tanúságos lenni. 'S mindenek fölött mulattatóbb, mint hasonló müvek szoktak lenni. Cormenin a' parlamenti szónokok festésében is rendkivül ügyes. Inkább festi
ugyan a' szónokot, mint a' státusférfiut , mindazáltal ennek jellemébl is
tüntet föl találó jellemvonásokat. Egyes alakot itt és amott igen sikerül
viszszaadni. Sokszor ugyan túlviszi a' szinezést; a' rajz vonásai helyett,
mely lyek jellemeznek, csillogó ecsetvonásokat lelünk melylyek csupán
a' szemet kápráztatják; 's néhol a' szinek, a' hasonlatok és ellentétek
sem állhatják ki a' szigorú mbirálatot mindazáltal nincsen lap melyly
mvészi kézre, a' lángész teremt könynyüségére ne mutasson. Ecsete alatt
a' genrekép nem egyszer becses történeti rajzzá alakul. Különös ügyessége van a' háttér festésében is az alakokhoz. Francziaország
mindig
Francziaország tnik élnkbe ezer árnyalatban. Hogy ecsete olylykor az
ellenzéki szenvedélyekbe van mártva szükségtelen mondanunk. Gyakran
nagyon is ers ez árnyalat. Mindazáltal éles tolla sokkal ügyesebb hogysem a' sajtó perektl távol ne tudná magát tartani. A' júliusi dynastia
alatt a' kormányrendszer ellen küzdött ugyan
de a' trónöröklés tana
mellett nyilatkozott. 'S e' hitvallomást öszszeegyezhetuek hivé a' népfólség tanával, melylynek nem volt egyegy népszerbb hirdetje. Egész
röpiratban is fejtegeté e' tárgyat. Az 1835-iki hires adresse aláírói között
elfordult neve. De a' pairszék eltt bebizonyitá, hogy nevét mások, mega'

,

's a'

;

,

,

,

,

,

,

,

,

bízás nélkül ,

könynyelmen

írták

mint láttuk, az adminístratioról
franczía

m

—

mve

Cormenin tudományos hírét,
meg. E' munkában a'

alapítá

vannak kikeresve fölállítva 's az egész
gondos kezekkel levonva, 's ekkép egy egészA' közönség eltt azonban ismeretesebb Cormenin a'

administratio

nagyszer

alá.

írott

minden

alapelvei

,

szálai

szé öszszeállitva.
,
röpiratiró mint az említett becses közigazgatási munka szorgalmas és
avatott írója. E' röpiratok, mint
talán egy párnak kivételével
az
alkotmányos szabadelv ellenzék röppentyi, nagy hatást csináltak, 's e'
tekintetben megtették hatásukat , mint iránymvek. Mi irodalmi bees,

ket

illeti

:

—

e'

—

részben nem bírnak azon melegséggel,

nem látszik nyelvkön a'

remekek azon antik 's épen annálfogva, mivel egyszer, egyszersmind kellemes és szép alakja nem azon classicus tanulmány, melyly
Courier pampldet-jeit mindenkor kedves olvasmánynyá teszi, míg a'
franczía nyelv fenmarad. Azonban, ha hiányzik azon jótékony melege a'
gondolatoknak van Cormenin irataiban tömérdek szikra melyly gyújt,
a' hová esik
míg olylykor egy meglep tzijáték kellemeível gyönyörködteti a' szemet. Eladásában nem hiányzik sehol az elevenség, él, élez,
régi

,

,

,

,

humor

,

eatyra,

nem

liiányzik

azon

er

és sajátság n^^elvben

,

stylben
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Cornellus.

Timonhan

Cotta.

vagy hárnielyly más név alatt is, olyly könynyen ráisbárki a' jeles paniphletiróra, ki a' népszer Írásmód kellékelt
mesterileg érti egyesiteni ii magasabb kör irodalom fensbb ^ aestheticai tulajdonaival, kellemeivel.
y.
iniröl

,

merhet

—

(Péter) hires fest, az ujabb német festészet elsrend hse,
szül. 1787-ben Düsseldorfban, hol at};ja müvészakadem iai igazgató volt.
Utazásaiból viszszatérvén, fényesen kezdé kifejteni nagyszer sajátságát
's classic'us müveinek gyorsan egymásra következ sorozata némileg az
újabb német mvészet élére állitá Corncliust. Romában dolgozott, 's
Dante Isteni comoediájához készitett rajzokat, midn Lajos király MünC'oriii'liiiís

chenbe hivá. 1819-ben hagyta el Rómát, hogy müncheni munkált elkezdje,
's egyszersmind a' düsseldorfi akadémia Igazgatóságát átvállalja. 1820-tól
1841-ig készlté Bajorország számára azon óriási mveket, melylyek nevét
halhatlanitják, a' glyptothéka Lajos - egyház 's a' t. fényes frescóit. A'
porosz udvar is érdekelni kezdé magát nagyobb mvek létrehozásában,
Cornellus eszközlésére, 's Így származtak a' koblenczl eskütttercm, 's a'
bonni aula szép frescói. O adta a' pynakothéka (lorridorában lev frescókhoz is a' rajzokat melylyek a' mvészet történeti klfejlését ábrázolják.
1841-ben a' berlini udvarhoz hivatott hol a' porosz király által a' walesi
hg. számára keresztapai ajándokul kiüdött hires paizs rajzát készlté, 's
egyéb nevezetes müveket is hajtott végre mint p. o. a' Campo santo, 's a'
kir. sírbolt festvényeit. Cornellus egy, költi gazdagsággal teljes szellem;
,

—

,

,

képzelete a' legnagyszerbb alakzatokat kimerithetlen bséggel teremti
mérsékelt styllstlkája azonban sohasem hágatja átvelea' szükséges mvészi korlátokat. Münchenben és Düsseldorfban népes Iskolát gyjtött öszsze maga köri, mint a' középkor nagy festi. Legkitnbb tanítványai
Stürmer, StiJke, Kaulbach, Hermann 's a' t. Münchenbll távozta fájdalommal éreztetett de a' nyomán indult és mvészi nagyságra emelkedett
fiatalabb festk önállására nézve üdvesnek mondható. Berlinben, e' költészetlen városban sok irigységgel 's becsmérléssel találkozott mi azon:

,

,

ban nagy

hírét

nem

,

kisebbité.

Cortes, cortesalkotiiiáiiy.

—
1.

T
Spanyolország.

Cosfa-Cabral. 1. Portugallla.
Cofta (von Cottendorf) György, báró,

a' nagy Cotta- könyvárus- 's
kiadó-ház mostani tulajdonosa; fia a' már szinte hires és nagyérdem
János Fridriknek, ki 1764-ben Stuttgartban született, hol már atyja 's
nagyatyja is könyvárusok valának. János Fr?f/r«A-, egyszersmind képvisel,
's a' második kamra alelnöke, nagyszer könyvárusi munkásságát a' múlt
század végén, fleg az „Alig. Zeitung" kiadásával kezdte meg, melylyet
Schillernek kellett volna szerkeszteni, de miután ez inkább a' ,,Horen"
szerkesztését vállalta fel, az Alig. Zeitung elször Tüblngenbeu Posselt
és Huber alatt jelent meg, azután 1798-ban Stuttgartba, 1803-ban Ulraba,
1816-ban pedig Augsburgba tétetett át. Kiadói viszonyba lépett Gthe,
Voss Schlegel,
és Schiller, Herder, Fichte Schelling Jean Paul, Tieck
Hebel, Mathisson, Humboldt Müller János, P/'e^e/ 's Németország több
más els rend Íróival különben pedig személyes biztos ismeretségben
állott a' világ legnagyobb embereivel, köztük Napóleonnal. Kiadta a'
Politische Annalen, JahrbUcher der Bankunde, Damen-'Almanach, Garten,

,

,

;

,

,
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Kalender, Flóra, Morgenblaft, politikai, tudományos és szépirodalmi folyó-

1815-ben, mint képvisel lépett fel a' würtembergi országgy1824-ben a' kamra alelnöke lett,
de késbb a' kormánypárton állott. Több uradalmat
's elbb az ellenzéki
szerezvén magának, példánygazdaságokat állított fel, 's a' néppel igen

iratokat.

lésen, jelen volt a' bécsi congressuson,
,

sok jót tett. Vállalatai évenkint terjedtek; Németország legkitnbb irói
léptek vele öszszeköttetésbe , és sok fiatal tehetség nyert tle szives
André
Ujabban Dingler „Polyfechmsches Journal'- '-ja,
í'elbátorítást.
Inland,
Hertha,
Jahrbücher",
Würtemhergische
Hesperusa, Memmiiiger „
Ausland, Kunstblatt , 's Menzel Wolfgang Literaturbl att-jn jelentek meg
nála. 1824-ben gzgyorssajtót állított Augsburgban , az elst Német,

azután az irodalmi-mvészeti intézetet alapította
1825-ben gzhajózási kísérletet tett a' Boden-tavon,
1826-ban pedig, a' kormányokkal egyetértleg gzhajózást hozott be 's
szabályozott az egész Rajnán. Számos kormánytól nyert rendeket 's
kitüntetéseket, legújabban azon feladatért, melylyet Wrtemberg és
Bajorország 1824-ben bíztak rá, hogy Poroszországgál vám- és kereskedési szerzdést kössön. Az öreg Cotta házi élete egyszer volt 's hü a'
régi szokásokhoz és erkölcsökhez. Üzletét 1832-ben történt halála után,
ugyanazon firma alatt, György fia vette át, ki 1796-ben született, bajor
kamarás, würtembergi lovászmester 's követségi tanácsos ismételve kép-

országon;

kevéssel

Münchenben

;

,

,

visel. Alatta ismét

nagyszer

vállalatok lé,ptek életbe, p.

o. a'

Gschen-

könyvkereskedés átvétele, a' „katonák könijntára" , a' „Deutsche
Vierteljuhrschrift", a' „Wochenblalt für Land- und Hauswirthschaft" , az
„astronomiai szókönyn" 'sa't. A' Co//ft-ház jelenleg Stuttgartban, Münchenben Augsburgban és Lipcsében bir könyvkereskedéssel és ugyan
Stuttgartban van kiadóhivatala, 24 sajtót 's 250 munkást foglalkodtató
nyomdája, betöntése és stereotypje, Münchenben fiók-kiadó-intézete, kés szinnyomata 3 sajtóval 's 20 munkással, Augsburgban az Alig. Zeitung
szerkesztsége 's nyomtatása 6 gyorssajtóval, 110 munkással, és szinte
féle

,

,

—

kiadó-hivatala.
h.
Courier (Pál Lajos) igen eredeti franczia iró, milylyennel nem birt
Fr. O. Pascal óta 's hasonlithatlan röpiró (pamphlétaire) szül. Parisban,
1773-ban, vagyonos szülktl, jó nevelést nyert, melyly tartós hajlamot
gerjeszte benne többek közt az antikszellem, a' görög literatúra 's mathesis iránt; azután a' chalonsi tüzériskolát látogatá's 1792-ben katonai szolgálatba lépett. 1797-ig kitnöleg, bár kedv nélkül harczolt az olasz hadjáratban, hol sajnálat fogta el kebelét a' classicus fold szenvedései miatt, 's
hol antiquári és kutató hajlama gyakran tette ki az olasz banditák megtá-

madásainak; 1805 's 1809-ben pedig Austria ellen. -- Philosophiai vizsa' wagrami csata után
's
gálatait katona korában sem hagyta félbe
kilépvén, elbb Olaszországba, azután hazájába ment Tours közelében
fekv mezei jószágára, hol philologiai mvei, de még inkább politikai
röpiratai által lett híressé melyly utóbbiakban ragyogó elmésséggel ostorozta a' nemességet 's papságot. Armand Carrel, ki 1834-ban öszszes munkáit kiadá 's életirását is szerkeszté azt mondja róla, hogy ha a' kor elítéletei járma aluli teljes önfelszabaditás az irói tehetség f jellemvonásának tekintethetik: ^j Courier korának legkitnbb irója, mert egy sor
,

,

,

,

Cousin.

Coiirvoisier.
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sem eredt tollából, melylyet niáanak lehetne tulajdonitnl mint önmagának. Eszméi, még tévedései Í8 nézetei, érzelmei, kifejezései mind sajátai
's mind eredetiek. 1825-ben, lakása közelében, három lövés által orozva
,
's neje
részesnek
öletett meg; gyilkosai csak 1829-ben fedeztettek fel
találtatott a' gyilkosságban. Philologiai munkái ,,Longus" Iranczia kiadása (1812) Xent)phon irata a' lovaglásról (1813) Heliodor Aethiópikája
,

,

:

(1823) Lucián Lueiusa (1818). Egyéb munkái megjelentek Brüsselben
(1826-ban) ,,Collection compléle des pamphlets poliliques et opuscules
Uttéraires ezim alatt, 's bvebben Parisban 1823-ban C,,Memoires, correspondences et opuscules iuedites)" ; 1834-ban pedig minden munkái jelenLevelei 's röptek meg fényes kiadásban Armand Carrel gondjai alatt.
iratai mindegyikében er, eredetiség, kellem, hibátlan izlés ajánlkozik;
mindegyike egy kis remeke a' diszes
semmi nyegleség
semmi modor
Írásmódnak, nyelv tisztaságának, illedelmes hangnak, olylykor az ékesszólásnak. Nevezetesek: a' Pamphlet des pamphlets ; az akadémiához irt
levél; a' luynesi lakosok kérvénye; a' ,jettres au Censeur'^ sl ,, Petition
T.
pour les i'illageois , qu on empéche de danser" 's a' t.
Courvoisiei* (Ján. Jós. Ant.) franczia státusférfi szül. 1770. Besanconban mint emigráns Condé seregében szolgált; 1803-ban ismét Francziaországba ment, jogtudományt tanúit és szül városában ügyvéd lett. 1816
után követté lévén, 8 éven át maradt a' kamarában; 1819-ig buzgó ministerialista volt, 's ezért lyoni közügyvéddé is neveztetett; de midn a' személyes és sajtószabadság 's a' választó törvény megtámadtattak, a' baloldalhoz kezdett közeledni. A' kamra 1824:-i feloszlatása után nem választatott többé követté, de 1829-ben igazságügyi ministerlett Polignac minisMontbei és Chabral ministertársaival még legmateriumában. Noha ö
gasban állott a' közvéleményben Polignac ministeriumának tagjai közt,
kineveztetése mégis, mint egykori emigránsé, nem szivesen fogadtatott.
Hogy az ordonnanceokat alá ne kelljen írnia, 1830 május 19-ikén letette
tárczáját,'s titkos tanácsossá neveztetett. Azóta csöndes viszszavonultságban élt. Mint Író is ismeretes, követk. munkái által: Dissertation sur
le droit civil et Vétat de nature, le droit des gens ; és
le droit naturell

—

;

,

—

;

,

—

,

h.
Traité sur les obligalions dirisibles et indirisibles.
Cousin (Victor) fr. pair, bölcsészeti író, az eklecticaí iskola feje szül.
Parisban 1792. Már fiatal korában philosoi)hia tanítója lett a' párisi école
normale-ban; 1815-ben pedig Royer-Collard helyébe bölcsészet-történet
,

tanítója az egyetemnél, melyly helyzetében fleg kedvenczének. Piátónak
eszméit képviselé. Napóleon viszszatérte után Elbából a' royalista önkénytesek közé állott ugyan de csakhamar belátá hogy a' Bourbonok alatt
,

,

nincs remény tudományos haladáshoz 's most eladásaiban lelkesedéssel
ragadta meg a' szabadság zászlóját, melylyet olyly erélyesen lobogtatott,
,

parancsra, fel kellé hagynia leczkéivel. Ekkor
Montebello hg. fiaínak nevelését vállalá fel, kikkel 1824-ben Németországba utazott folytatván egyszersmind nyelvészeti 's bölcsészeti tanulmányait. Németországon is botrányt okozott, e' sötét idszakban, nem
Berlinbe
titkolt szabadelmüsége a' porosz kormány elfogatá Dresdában
öszszedemagogiávali
német
a'
hogy
kényszeritni,
akarták
arra
vitetett 's
köttetését valljakijéscsakafr. kormány erélyes felszólítására bocsáttatott

hogy 1820-ban

királyi

,

;

;
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szabadon. Berlinben tartózkodása alatt megismerkedett a' német különösen hegeli philosophiával. Francziaországba viszszatérvén ismét megmelylyeken most már a' német pliilosophia némi
nyitotta eladásait
befolyása látszott; 1830-ban az akad. tagja lett: a' júliusi forradalom után
,

,

,

1831-ben hivatalos utat tett Németországon,
az egyetem föinspeetora
hogy az ottani, fleg porosz oktatási rendszert, megvizsgálja: 1832-ben
pairré emeltetett, 's a' normál iskolák igazgatója lett. 1840mart. l-jén Thiers
miiiisteriumában a' közoktatási tárczát viselé, de csak oct. 2y-eig. Azóta
kizárólag a' tudományoknak él. Munkái: Plalo fordítása (Paris, 12 köt.
1822-38) Cartesius forditása (6 k. 1824); Tennemann phil. históriájának
fordítása (2 k. 1831); Fraf/ineufs pliUosophíques (1826, és 1833); Noiiceavx fraginents (1829 j Conrs d'histoire de la philosophie (1828); De la
cartesienne
metaphysiqiie d'Aristote (1837): Fragmenis de philosophie
Németországi hivatalos utazásának eredményeit jeles „Tíap(1845).
yjoH"-jában rakta le (^nr Vétat de Vinstruction puhlique dans quelques
pays d'Allemagne-'-J , melyly telve alapos nézetekkel az elemi oktatásról.
Ezenkívül Proklus kiadására ügyelt fel (Paris, 5 k. 1830) 's Abdlard
Az augsbnrgi Alig. Ztg.
akkorig kiadatlan munkáit adá ki (4. k. 1836).
1845-iki folyamában ,,Vict. Cousin és az eklektikái iskola," czím alatt
jelent meg egy czikk melly igen jól festi a' helyzetet, melylyet Cousin
a" franczia phil. irodalomban elfoglal , 's igaz és szemlélhet képét adja a'
..Francziaországban hivatalosan tanított phílosophia nagymesterének."
A' philosophiai böngészet ezen vegyülete ellen minden oldalról heves
megtámadások intéztettek. A' National és Vniüers nagy hatású hírlapok
a' Bourbon-collegei ])]iil. professor Saphavy „L'école ecleciiqne et l'école
francaise'' n\unká)ihí\n, végre papi szem])ontból a' vakbuzgó Montalamhert gróf, parlamenti beszédeiben élesen 's kímélet nélkül vették üldözbe ezen úgynevezett ,, Philosophie officiellet." (Cousin philosoph. isko,

—

—

,

—

,

lájáról

1.

,.Philosophía'-' czikket).

—

h.

nummismaticus, szül. Marseilleben,
consul volt Thessalonikában, sokat élt keleten, nevezetesen Görögországban 's Kis-Ásiában. Több nevezetes pénzgyüjteményt szerkesztett, melj'lyek egyikét 136,000 frankért adta el Münchenben, másikát 60,000 frankért a' párisi múzeumnak, harmadikát 33,000 frankért az anstriai császárnak 's a' t. Hazájától tetemes nyugpénzt húzott, érdemei jutalmául. Iratai
,,Essai sur les monnaies da la ligue Achéenne''
közt nevezetesek

Cousiuéry (Esprit Marié)

:

híres

fr.

—

h.
Voyage dans Macedoine" (1831).
Cowley lord Jlíenry Wellesley); a' Morníngton-család tagja, a' híres
Wellcsley marqtng és Wellington hg. testvére, szid. 1773. 's meghalt Parisban 1847-ben. Híres bátyijával, Wellesley marqmsva], 1797-ben mint titoknoka ment Keletindiába 's itt Mysoreban a' keletíndiaí társaságnak olyly
fontos szolgálatokat tett, hogy attól 4000 font sterlíngnyi jutalmat nyert;
azután bátyja által követül küldetett az audi Nábobhoz, 's miután e' küldetésének megfelelt az audi tartomány helytartójává neveztetett, 's e' fontos
hivatalát 1803-íg viselé. Eui-ópába viszszatérvén, mint 30 éves szép, érdekes,
nagyjövjü fiatal ember a' londoni világban híres szerepet játszott, 's nül
vette C«rrf/(ya/i gróf második leányát 67irtr/o//áí, kivel egyikét élte azon szerencsétlen házasságoknak, melylyck az angol magas arlstocratia körébea
15
Vj k. hm. Tár. II. köt.

(1825)

's

,,

,

,
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olyly j^yakorialc. Végre neje Paget lorddal mogvszökütt, minek per 'is párvia(lalok lettek kövíítkezésoi. Házaí^sága után néhány évig viszszavonulva

tanulmányokba merlvo. DicsAiígva volt: nagy diplomaazon idiihon, midn Napóleon álgyúi döriigtek Európán
keresztül a' diplomatikai mvészet nem igen volt napirenden.
WelIcsleij Henrik tehát követi állást szorgalmazott
rottenborough
's Eye
részérl 1807-ben meg is választatott az alsó házba, egyszersmind kincsélt,

liivá

's

])olitikai

lenni; de
,

,

Vortkind hg. ministeriuma

tári titoknok lett

alatt.

Nem

volt

a'

ministeri

kitn

tagja, elég jól, de nagyobb hatás nélkül szónokolt, 's a'
pénzügyben csak középszer ismeretekkel birt. Több tehetsége volt a'
diplomatái pályára, ezért 1809-ben követté neveztetett a' madridi udvarhoz. Hivataloskodása Spanyolországban mélyen vág ezen ország akkori történetébe, 's azt leirnianynyi, mint Spanyolország történetét irni. Bár a'
fegyverek csattogtak, a' diplomatiának elég széles mezeje volt, 's WelHenrik lehet leíjüo-vesebben viselte mao-át a' csalárdság: 's erleslí'ii
szak közepett, mclylyel környezve volt. 1808-ban a' titkos tanács tagja,
1812-ben a' Bath-rend lovaga lett. Spanyolországi küldetése még 1822-ig
tartott ekkor azon udvarlioz neveztetett Brittország nagy követévé,
1823-tól 1831-ig vitte
melylynek félszázadig Melternieh hg. volt vezére.

pártnak

;

—

udvara megelégedésére, melyly öt 1828-ban pairi oklevéllel
jutalmazá, Cowley báró czimmel.
Cowletj báró nem állott a' vvhig-párt
kegyében 's csak Peel kormányra jutása után lett lord Granrille követje a' párisi követségben. Az id viszonyok nem engedek ugyan, hogy az
sz diplomata e' helyzetben elbbi hirét öregbítse de azért hazáját kell
méltósággal képviselé Anglia leghatalmasb szövetségesének udvaránál 's
úgy magán tulajdonai, mint finom politikai tapintata által sokat tett az
akkori ,,entente cordiale" fentartására. A' whigek kormányra jutásával
Normanbij marquisnek adta át párisi helyét
azonban mint magánh.
ember Parisban maradt lakni, 's ott végezte be földi pályáját.
Crawford (Vilm. Henr.) kitn éjszakamerlkai státusférfi szül.
Nelson-Countyban Virginiában 1772. Elbb iskolamester volt, hogy anyját táplálhassa, de mellékesen jogtudományt tanulván, 1799-ben ügyvédi
gyakorlatot kezdett Oglethorpban. 1804-ben már a' törvényhozó testbe
mint senátor, a' congressusba választatott, hol sok státus's 1807ben
férfiúi ismereteket 's ügyességet bizonyítván, 1811-ben újra megválasztatott. Az angolokkali háború egyik leghevesebb szószólója volt, a' hadsereg szaporítását sürgette az embargó-törvény ellen 's a' nemzeti bank
1815-ben
mellett küzdött. 1813-ban követi ment Francziaors^ígba
Madison elnök alatt hadügyminister lett 's néhány hónappal késbben
pénzügyminister melyly hivatalait olyly hn kezeié hogy a' következ
elnök Monroe is 1817-ben újra pénzügyministerré nevezé. Quina/ Adams
1825-ben ismét meg akarta tartani hivatalában, de nem vállalta azt cl,
miután már 1817-ben is elnöki jelölt volt 's csak Monroe kedveért lépett
viszsza.
Elvonult fiilusi iószáo-ára. 1827-ben a' georíjiai kormánvzó
által ideiglenesen biróvá nevezetett, 's e' méltóságában a' nep által is megersitetett 1828 és 1831-ben. Megh. 1834-bcn. általános tisztelettl kísértetve sírjába. Pénzügyi ismereteire nézve eldei 's utódai nagyobb részét
a'

hivatalt

—

,

,

,

,

—

,

,

,

,

;

,

—

fülülmúlta.

—

h.

,

Creek\s.

Creeks. Nagy
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Creizcnach.

éjszakamerikai szabad státusok földte, 's több melléktörzsekre szakadt, melylyek közt legkitnbb a' Meskogees. 1813-ban a'
Creekek száma még 30 ezerre ment de 1829-ben már 20 ezerre olvadt.
1836 38-ban erszakkal Arkansasba telepittettek át 's most a' Missisippi nyugati részén laknak megersitett falukban földmivelést és barom
tenyésztést znek pamutot és rizst termesztenek részint rabszolgákkal
együtt legmveltebb indiánfaj ; melyly
is birnak. A' clierokeesekkel
Hosziskolákkal, st saját nyelvükön irt hírlappal is dicsekedhetik.
szas csatázások következése az lett, hogy földeik nagyobb részét elvesztették , 's végre ISSG-ban egészen Arkansasba szoríttattak. Saját fnökeik egyike, némelyly ál-fnökökkel egyesülve, szerzdésre lépett a' sz.
státusokkal a' földek átengedése iránt, 's a' nép igen kis részét rábírta,
hogy ezen eladásba beleegyezzék. Az áruló fnök életével lakolt ugyan,
de az éjsz. amerikai kormány erszakosan végrehajtotta a' kicsalt szerh.
zdés teljesítését 's a' creekseket Arkansasba hajtotta.
Creizeiiach (Mihály) nagy érdem zsidó tudós iró 's tanító majnai
liKlulniis törzs az

rületén, melyly eredetileg

Missisippi keleti részén lakott

,

—

,

,

,

,

—

—

,

,

,

Frankfurtban, szül. 1789-ben Mainzban. Szülei már gyenge korában
rabbinná rendelték, 's akkor olyly vakbuzgó volt, hogy midn egy fiútársával szombati napon poharat törött azzal nem kevesebbe egyezett
meg, mint hogy egymásnak jobbkezét kölcsönösen elvágják. Creizenach
elször nyújtotta jobbját, a' másik elkezdé metszeni, míg sebe miatt
elájult, 's emberek jöttek segítségére. A' talmud mellett fleg mathesist
tanúit. Késbb megtanulván francziául, Rousseaut 's azencyelopeadistákat olvasta, azután leginkább Kanttal foglalkodott. Egészen a' rajnai zsidók müvelésére az Isteni tisztelet javítására, a' nemzedék nemesítésére
szánta életét. Sok fáradság 's a' babonákkal! hoszszas küzdelem után megalapíthatta végre népiskoláját, 's hogy a' zsidóságnál utat tör újabb nézeteknek Irodalmi tartózkodáspontot adjon, zsidó folyóiratot nyitott meg
Mainzban 1824. Ez önválasztott hivatásnak fáradhatlan munkássággal
szentelvén napjait, e' mellett tudott Idt nyerni mathematikai munkál folytatására is, 's kiadá ^,0* geometria tankönyvét" (1822-ben)
„ Versuch über
1825-ben ment át Mainzból Frankfurtba,
die Pai'alleltheorie" (1822).
mint pap és tanító az ottani zsidó reáliskolához, melyly általa csakhamar példányintézetté lett. Itt már nem egyedül állott dicserétes mkö,

,

;

—

désében, hanem más gazdag és felvilágosodott izraeliták által is segitettett.
Hasznos tervekben klmerlthetlen volt; hitsorsosait földmlvelésre 's kézmiparra igyekezett szoktatni 's e' czélra izraelita kézmegyletet állitott
Frankfurtban. Mathematikai munkált ekkor Is folytatá, a' physlkai egye,

sület

munkás

tagja volt,

's

az astronomlából

leczkéket tartott.

Az

Ipar-

számára jeles kézi könyveket irt. Az orthodoxia párthívei azonban
keser megtámadásaikkal sokat alkalmatlankodtak neki üdvös pályáján,

iskola

F

munkája a' rabbilegjobb czéljai gyanúsítása 's elvei elcsavarása által.
nlsmusra nézve fontos: ScAm/c/í/í Arwc/í vagy ,,encyclopaedIai eladása
1842-ben.
a' mósesi törvényeknek." (Frankf 1833. 4 Kötet). Megh.
emberiség szerénység erkölcsi komolyság:
Lényének
vonásai voltak
jelleme tisztasága, önzéstelensége, szelíd szavai, és mély tudománya általános tiszteletet szereztek iránta a' fiatal rabbinokat szeretettel voná

f

:

,

,

;

15*
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magához

—

'a ezáltal végtelen
sokat tett a' zsidóság újabi) alakítására.
h.
Fia Tirddar, hasonló pályán jár.
Crelinger (Augusta) született Díiring a' jelenkor egyik leghíresebb
német színésznje, szül. Berlinben 17 [^ 5. l/[l a nd sziirnyiú alatt lépett a' színpadra, melylyrc korán nagy hivatást bizonyított. Sfirh színész neje lett;
catastróph
ki férjét veszély^js törszurással
's az ifjú grót" Bliicherreli
sebesítette meg, még jobban enielé tragikui tehetségét. Sfich halála után
szerej)ei Sapho
Creliuyer bankár fiához ment nül.
Phaedra, Orsina
grófn, Orleánsi szz, Terzki grófn, Stuart Mária, lady Maebeth 'sat.
A' magas tragoediában, a' szenvedélyes természet szerepekben legragyogóbb, de társalgási daraboklmn is kitn. Szép alakkal zengzetes hang,
kífejezéses arcz, 's mély mvészeti tanulmány egyesül nála, hogy Crelinger aszszony a' legjelesb mvésznk egyike legyen. Leányai Stich Klára
h.
és Bertha szinte szerencsével kezdek meg a' színészi pályát.
Creiliieux (Isák Adolf) a' franezia res])ublica els igazságügymínistere, 's Indre-et-Loire kerület választottja a' fr. nemzeti gylésen. Izraevolt Goudlita hit, elbb kitn ügy véd. A' respublika minísteriumában
vhaux pénzgyministerrel együtt a' vallásszabadság 's egyenlség elvének megtestesülése. Mint ügyvéd, déli Franezíaországban kezdte pályá-

—

,

,

F

:

,

—

Q^y ideig Lyonban lakott hol Saiaet akkor híres ügyvéd késbb
kamraelnök ellenében többször állott a' törvényszék eltt. Azután Parisba jött, 's itt Üdilon Barrot helyét foglalta el mint ügyvéd a' cassatloszéknél.Els védelme volt Parisban X.Károly vád alá vett egyik minístere
ügyében, a' júliusi forradalom utáu. A' feliruárí forradalom t magát ülteté
átvitte a' halálos büntetés felfüggeszmínisteri székre. Mint miuíster
tését, 's lehetlenné tette annak alkalmazását, mert maga is részt vett azon
nemes nyilatkozatban, melyly azt a' politikai vétségekre nézve ellegesen
eltörlé. Cremieux ismeretes ugy jelleme tisztaságáról, mint széles tudományáról, és népszer példabeszédes önzéstelen sége miatt, melyly t szegények és szerencsétlenek ügyedévé tévé nemes lelk 's erélyes védje
liitsorsainak kiknek javára Montefiore Mózessel együtt járt a' pétervári
's
a'
és bécsi udvaroknál. A' Constituanteban a' munkajog mellett
clubbok elnyomása ellen szavazott. Lajos Napóleon pártjáiioz tarto-

ját, 's

,

,

,

;

,

,

zott elnökké választatása eltt, késbb kemény harczot kezdett ellene.
Sokan azonban, talán épen radícál politikája miatt, sok roszat mondanak
a'roszabb
felle; a' nemzeti gylés tagjairól megíelent életirások szerint
fajú ügyvédek egyike, 's azok közé tartozik, kik magokat ütni hagyják,
de sohasem bocsátják meg, ha megverettek. Tettei ellenkez véleményre
jogositnak jelleme fell.
T.

—

büntet.
Cruíküshank György, angol torzképfest, korunk Hogarthja. Londonban, 1780-ban született. Atyja rézmetsz és torzképíró volt. A' gypszaKalóz akart
lakok rajzolgatásába, a' rendszeres tanulásba beleunt.
lenni, majd színész lett. Komicus szerepekben lépett föl sikerrel, de csakhamar megunta a' kóbor életet. Torzképfest lett. Kéi)víselje az angol
(deznck, a' dús, hullámzatos angol élet élczének. Más országokban is elég
anyag van torzképekre még talán több, mint Angliában, de sehol sincs
fiTestészet c' nemének olyly szabad tér engedve. Innen az angol föld gazCriiiiiiialis

1.

—

,

Csáky.
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Csauád.

dagsága Hogartliféle tehetségekben. Cruikshank gazdag phantasiával
's az emberi
mindig eredeti, élczébeu természetes, humorában való,
alakot igen érti torzoldaláról találólag mutatni fel. Nem ok nélkül hasonlítják
Dickens Károlylyiú a' regényíróval; a' különbség csak a' toll és
ecset közt van melylyel dolgoznak. C. a' torzképíestés minden nemeiben

—

bir,

t

,

,

le majdnem a' szóélczig
a' humor legaljasb neméig. Munemlítendk „sctrr/)*- í///f/ sA'eíc/ies" „Tivelip sketches ilhistrative of sir W. Scotts Demonology and Witchcr a ft," {Liond. lSo2j „The
siinday'^ (1833). „Points of htmior." ,,Sqt(ibs or satirical sketches.'- „The
life in Paris.,' ,,Mornings at Bow sfreet." ,,Tom Thumb." ,,Johnny Gilpin." „Tini Bobbin.'' „Greenwich hospitál.'- „The Life in London is death

kísérletet tön

,

,

kái közöl

stb.
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X.

Csáky

grófi családból

(1.

Közh.Ism.T.

III. k.),

melyly egyik hazánknak

legkiterjedtebb f'családai közöl, legújabb idben nevezetesek:
\) Károly szepesi fispán 's m. ak. ig. tag, kimegh. 1846-ban, 's azon kevés
fispánok sorába tartozott, kik magas hivataluk daczára nyiltan merték
pártolni a' kor és haladás eszméit , st a' ki azon meglep jelenetet tüntette olylykor el
hogy az ellülése alatti conservativ szepesi rendek
ellen , szabadelm irányban
a' fispáni székrl képezett ellenzéket. 2)
László szül. 1820-ban a' budetini (trencséni) ágból, István gr. helytartó

legrégiebb

's

,

,

tanácsos és La:zánszky Ludmilla grófn fia, 1848. márcziusa eltt egyike
azon fiatal frendeknek kik megyében 's országgylésen tántoríthatlan
hivei voltak a' régi ellenzéknek. Trencsénben alispánul tzetvén ki pártja
által
az ellenpárttali öszszeütközése olyly jelenetekre adott alkalmat,
melylyek majdnem páratlanul á lanak a' megyei korteskedés történetében
's kormánybiztosi vizsgálatra adtak alkalmat. 1848 után szinte hiven 's
következetesen ragaszkodott az akkor már gyztes és uralkodó szabadelm párthoz, 's a' ministerlum által szepesi fispánná neveztetett, melyly
helyzetében munkás és erélyes szolgája volt a' magyar ügynek, és igen
sokat tett azon magyarhü szellem kifejtésére 's fenntartására, melyly a'
szepességet az egész forradalmi háború alatt lelkesíté. A' magyar ügy
bukta után kibujdosott.
Y.
Csanád váriue§;ye. Csanád vármegye fekszik Magyarországnak tiszántúU kerületében az új felosztás szerint a' nagyváradi katonai és szegedi
polgári kerületben. A' megye két nagyobb darabból áll, melylyet közép,

,

—

,

tájon egy keskeny földnyak kapcsol öszsze. A' keleti részt éjszak kelet és
dél fell Arad keríti be; fölül egy kis csúcsnak éjszaki szomszédja Békés;
melylytl a' Maros
iiyugotról határos megye Csongrád ; délrl Torontál
vize választja el. Nagvsága 29i3«amfd. Mivelés alatti földe 334,317 hold,
's ebbl 120,934 hold' szántóföld, 56,548 h. rét, 4635 h. szl, 6783 h.
kert, 35,200 h. erd, 110,217 h. legel. E' megye szinte mint a' szomszéd
Békés és Csongrád,
síkság, melylyet csak néhány kézzel hányt halmok szakit nak félbe. A' Maros mentében a' föld szine laposabb, feljebb
éjszak felé felemelkedett rónaság. A' Maros mellékén 2
3 lábnyinál mé,

,

mer

—

lyebb pinczét már nem lehet ásni 's a' kutak szinte bvizek de italra
rendszerint roszak. Földe felette kövér, fekete agyag, melyly trágya nélkül is gazdagon terem, néhol szikes térségekkel keverve, de valódi homokos föld egész megyében nem találtatik. A' megye egyetlenegy folyója
,

,
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molyly déli halárát nedvesíti, eléf:; tekervényes folyással, mintniérlöldnyi hoszszuságra. Ezen szállitják Erdélyhi a' sót, az épü-

Hlnros

egy

()

,

leti 's tüzií'át és

dásaival

a'

más

es/.kí)/.(")kct

melyly Aradnál szakad
's

számos malmot

,

is

tart

forgásban de áraa' Szárazér,
,

melléki helységeket tetemesen rongálja. Vizerek

Tót-Kondós

ki a'

Marosból,

mellett elmenvén

,

's

:

Tornya, Batonya, Kovácsháza

földeáki réten enyészik el.
és hóviz szokott benne lenni.

a'

Már ma

torkolata el levén töltve, csak esEzeken
kivül vannak a' kopáix'sí királi/heyycsi, dali, inilwcsai, margilai és ján(jori erek, melylyek árviz idején telnek meg vizzel. Csanád tuíde mind a'
szántásvetésre, mind baromtartásra felette alkalmas. Termesztenek io;en
szép és sok tisztabuzát kétszerest, árpát, zabot, tengerit, kevesebb kölest és repczét, burgonyát pedig épen csekély menynyiségben. Zöldséget,
kertiveteményt Hlakó olyly bséggel termeszt, hogy ezekkel nem megve,

,

tend

kereskedést zhet. Kender nagy menynyiségben vettetik dohányt
idtettek ezeltt, de most a' csekély ár miatt sok helyen felhagytak vele. Gyü«iölcsf;ít a' házi és szlskertekben eleget láthatni, de ezeknek nemesítését csak nem régen kezdették. A' mezöhegyesi gyümölcskertben igen szép és nemesített gyümölcsök teremnek, 's több évvel ezeltt
csak az almának 100 féle neme találtatott, szolveszszk pedig még a'
ti óreménység fokáról is hozattak. Tornyán
Kereniiesen, Makón nagy és
pzép urasági kertek vannak. A' palotai kath. plébános gyümölcskerté szinte
említést érdemel. Minden közséoek közt Makó leortöbb szlskertet bir, 's
az idevaló bor legjobban dicsértetik, ámbár ez sem különös jóságú, 's kiváltképen nem állandó. Erd az egész megyében felette kevés van. Az
állattenyésztés nagy haszonnal zetik. Szarvasmarhát sokat és szépet tartanak mindenütt a' terjedelmes puszták kövér rónaságain, 's majd minden
uraságnál válogatott gulyákat láthatni. A' makói magas, hófejér ökrök
országszerte ismeretesek. A' jobb fajta lótenyésztésre szembeötl sikerrel
hatott az egész Európában elhiresedett mezöhegyesi kat onai ménes. Mez
hegyes iniS7Aii, melylyhcz még h'is-katnarás Fecskés Nagy-Pereg (ez
már Arad megyében) puszták tartoznak. Mind a' 4 puszta kiterjedése
39,911 holdat (1100
ölével) és 885
ölet tesz 's 84 járásra osztatik
fel. Ez az egész termékeny rónaság II. József alatt 1785-ben a' k. kincstártól egy katonai raénesintézetnek adatott által melyly a' magyarországi
fhadikormányszéktl 's közvetve a' hadügyi ministertl fi-igg. A' ménesre 's az itt folytatott gazdálkodásra egy törzstiszt és egy polgári jószágkormányzó ügyel fel, kik alatt ismét számos, méneshez és gazdasághoz
tartozó egyén van. A' ménest tápláló mezgazdagság 200 ökörfogatot 's
nyáron át 7000 embert foglalatoskodtat. Elvettetik évenként 10,000 mér
gabona és zab, *s szénát 2 300, 000 mázsát gyjtenek. A' ménesbeli lovak
száma már 30 év óta mindig 3000 körül volt, melylyek közt rendesen 700
anyakancza. A'ménes alapítása alkalmával csak eredeti magyar faj tenyéeztetett de késbb mének és kanczák számos híres külföldi ménesekbl, st
Arabiából is hozattak, 's más keleti származású mének is vásároltattak,
úgyhogy e' miatt nem egy megállapodott hanem igen különböz fajok
tenyésztetvén és czéltalanul kevertetvén, a' ménes jó híre nagyon kezde
csökkenni; az 1848 és 1849-ki függetlenségi magyar háború alatt pedig a'
tenyészlovak is hadi szolgálatra fordittatván,jelenleg az egész méncsintézet

is

;
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,

,

,
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A' kisebb gazdák juhai többnyire közönséges fajból valók; selymes kevés van, némelylyek pedig még magyar
juhokat tartanak; hanem az uraságok kisebb nagyobb részben nemesitett
birkákat tenyésztenek, 's egy id óta nyájaikat nagyon szaporitják, a'
szarvasmarhatenyésztést mindég kisebb körbe húzván. Nyúl a' pusztákon
daru is elegend menynyiségben. A'
különösen sok valamint túzok
halászat a' Marosban naponkint csekélyebb. A' selyembogártenyésztés
pedig említést alig érdemel. Népessége a' megyének 72,204 lélek kik laknak 3 mezvárosban 6 faluban, és 24 népes pusztán. Nyelvre nézve van
56,791 magyar, 18,370 oláh, 4220 tót, 1500 német, 1323 zsidó. Vallásukra nézve: római katholikusok 28,443 lélekkel, 6 atiyaegyházban a' Csanádi püspök által igazgattatnak; a' görög kath. anyaegyházban Makón
1834 lélek találtatik, kik a' nagyváradi görög kath. püspöktl függnek.
Evang. luth. gyülekezet van Nagylakon és Pitvaroson 6980 lélekkel, a'
bányavárosi kerülethez tartozó. Reformátusok száma 14,563 's anyaegyúj rendezés- és szerkezésre vár.

,

,

^

,

házuk van Makón és Dombegyházán leánygyülekezetök Batonyán és
Kovácsházán, 's ezek mind a' tiszántúli egyházkerülethez tartoznak. A'
görög nem egyesült óhitek 18,961 lelket számlálnak 's öt parochiájok az
aradi püspöktói kormáuyoztatik. Végre zsidó van 1323. A' lakosok nagyobb része f(Jldmiveléssel és baromtenyésztéssel foglalatoskodik. Ugarolui már itt rendesen szoktak, nem ugy mint a' szomszéd Békés megyében a' háromszori szántást azonban feleslegesnek tartják, mi ugyan a'
föld szerfeletti termékenysége miatt még most megengedhet. Gyár az
egész megyében nem találtatik, hanem Makóit számos és sokféle kézmves van csak a' mesterek száma a' 400-at fölülhaladja. A' Maros vize
híijózható levén szépen elmozdítja a' kereskedést
mert ezen hozatik le
,

:

,

,

,

,

só, mindenféle épületfa, u. m. fenyszálak, deszkák, zsindelyek,
A' makóiak sok zöldséget termesztvén, ezzel jutalmas kereskedést

a'

's a' t.

znek

szomszéd vidékekre; ugyanitt többen a' Bánságból hajtott jó fajta sertésekkel kereskednek; mások ismét a' zarándi világosi, gyulai, békési,
st a' belényesi és margitai vásárokon is öszszeszedik a' czimeresebb szarvasmarhát, 's azt egy ideig az itteni pusztákon tartván, a' makói vásárhelyi hires baromvásárokon a' felföldieknek jó nyereséggel tovább adják.
Egész jobbágytelek volt itt ezeltt 1921 Vsí '^ egy ilyly telek birt els
osztályban 36 másodikban 38 hold szántóföldet rétekbl pedig minden
különbség nélkül 26 holdat. Nemessége nem igen számos, mert 1845-ki
tisztújítás alkalmával a' szavazók száma volt 643, az öszszes nemesség azonban 2416 fre rúgott. A' megye legszebb és legnagyobb részét a' kamara
birja; ezenkiviil a' MíaA'öz uradalom a' Csanádi kath. püspöké, a' tornyai
a' Marczibánj'i nemes család majorátusához tartozik, többi nevezetesebb
birtokosok gr. Wenkheim gr. Fekete özvegye Bittó Edelspacher, Návay, Kállay Szalbek, Vásárhelyi, Bánhidy, 'sa't. Ezeltt a' megye 3
járásra osztatott, u. m. makói, batonyai és nagylaki járásokra.
Csányi László, közlekedés 's közmunkák ministere a' foi-radalom alatt,
szül. 1790-ben Zalamegye Csány helységében, si birtokán, melylytl
régi nemes családja nevét vévé. Igen fiatal korában huszárrá levén, részt
vett az 1809
1815-ki táborozásokban; ekkor lábán megsebesülvén odahagyta a' katonaságot, és táblabiróvá lett, de katonai erélyét, tüzét, szigoa'
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niságát,

rendszeretelót luiiidonkor megtartotta.

Buzgó

és

részt

lelkes

közügyekben,
vuit a' zalaniegyei ellenzék teje, vezére
volt
Deák Ferencz bölcseségének legerösb megyei gyámola, 's az országos
hirü szónoknak és státiistiukKsnak leghbb barátja, kinek követté választatása mellett mindent elkövetett akkor, midn ez az adó-elvállalás életvévén

a'

,

kérdésével volt egyazonositva. Védegylet, 's minden hazai vállalat erélyes,
tettre kész, és kitartani tudó, szillárd jellemíí pártolóra talált az öreg
Csáiiijiban, kinek fiatal lelke, 's hazát és szabadságot ölel heve ncin
hanyatlott 's nem hamvadott az évek súlya alatt. Becsületessége, íérfiiis
szótartása, rondithetlcn 's emelkedett jelleme, törhetlen ragaszkodása
meggyzdésében alapult elveihez, veszélyekkel daezoló egyéni bátorsága
's elszántsága országszerte 's nemcsak Zalában valának ismeretesek, hol
ö volt, ugy szólván, a' szabadelm iskola seniora, az ellenzék apja mhit
Deák annak szeiuefénye 's bálványa. E' férfiút az 1848-iki márcziusi napok
Pesten találták, hol Klauz^ál (iáborraU Nyánjral 's több népszer férfival
kezet í'ogva mindent elkövetett a' rend léntartására 's a' féktelenség
meggátlására, de egyszersmind a' szabadság 's nemzeti jogok kivivására
's ers és biztos alapra állitás:'ira. Miután a' m. ministerium felállott,
's
Horvátország bánja komoly készületeket tett Magyarország megtámadására Csányi kormánybiztosul küldetett a" Drávához
az ország határát
megrizni. Itt nem csak a' Dráva hídjait \sa' fenyeget horvátokat tartotta szemmel, hanem a' magyar védsereg élére állított vezéreket is,'s éles
tapintattal tudta kiismerni a' magyarellenes érzelmek 's törekvések legelrejtettebb mozdulatait. Csányi forrón szerété magyar faját, megtestesült
magyar hazafi volt azon sfajtából
melylynek példányai mindinkább
ritkulnak. Ezen szenvedélyes hazaszeretet végtelenül gondossá, aggodalmassá, éberré tette
a' kötelesség terén. Csakhamar észrevette, hogy a'
felgyelése alatti sereg vezéreiben ellenszenv rejlik azon eszme irányában, hogy a' velük egy zászló alá esküdt bán 's katonái ellen harczoljanak. Sept. 11-ikén ijeszt tartalmú tudósítást külde Pestre, hogy a' bán
elcsapatai Légrádon vaunak, 's a' magyar sereg vezére ellenökbe állani
vonakodik. Levelei ez idben mindenkor ago-odaloiumal foiradtattak, mert
bus es lever eseményekkel voltak tele. A' pákozdi táborozás után Moga
tábornokot 's a' bán után Austria felé vonuló sereget Pozsonyba követé,
's ezentúl és
Görget fvezérsége alatt is fkormánybiztosa volt a' fels
seregnek, legnagyobb erélyt és szigorúságot fejtve ki nehéz hivatalában,
melyly által sokak neheztelését 's vádjait voná magára. Windischgrad
hg. ell a' fels táborral együtt
is Budapestre vonult, 's midn a' kormány és országgylés Debreczenbe hátrált, teljhatalmú biztosul maradt
Budapesten, melylyet legutoljára hagyott el. Atalában szokott legutols(>
lenni a' szaladásban, 's legels a' megjelenésben ott, hol erélyes munkásságára szükség volt. 1849. január elsi proclamatiójában tudatta a' fváros
lakosságával, hogy
a' teljhatalmú kormánybiztos, bátorította 's vigasz,

:

,

,

t

magokat elhagyottaknak érzket, óránkinti biztos tudósítást igért
az eseményekrl melylyck azonban a' lakosság aggodalmait meg nem
szüntethetek. Még január 4-ikén délután is gvzelmet hirdetett Té.énytalta a'

,

's
nél
örömet a' fvárosnak; azonban hg. Windischgrátz 5-ikén már
benyomult Budára, 's Csányi, Görgeivel együtt elhagyta a' várost. For,
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radalmi munkásságának ujabb ázinlielye a' szerencsétlen Erdély lúii hol
legrémitöbb anarchia dúlt, 's a' rend és közbátorság minden kötelékei
véres kezekkel valának elszaggatva, hol az emberiségbl kivetkezett
felbszült oláhság a' világtörténetben alig található, hajmereszt 's véríagylaló kegyetlenséggel gyilkolta a' magyar fajt, alkalmat adva ezáltal
nem kevésbé iszonyú viszszLitorlásokra. Csányi erélyesen mködött a'
rend helyreállításában, a' feldúlt tartomány szervezésében, kemény hangú
felszólitásokat intézett az oláhokhoz, 's mint nevének megfelel forradalmi biztos, nem igen gazdálkodott a' golyóval 's bitófával. Ezen elitéléhideg vérrel irt alá, nem politikai bnösöket,
fck azonban, melylyeket
hanem gyilkosokat 's rablókat illettek, mert a' sajnálatos vakdühre gyuladt oláh pórnép nem a' lázadó magyart ölte 's fejedelmét védte csupán,
hanem ölte a' magyart, csujján azért, hogy magyar, ölte a' fejdelem régi
hiveit, ölte a' conservativ politika emberét, a' tudomány szclid apostolát,
és rabolt
's dúlt
a' remeg öreget 's az ártatlan szüzet és gyermeket
mindenütt, hol uri lakot és vagyont talált. Csániji Erdélybl april végén
a' közlekedési tárcza átvételére hivatott viszsza Kossuth által, 's mint e'
tárcza fnöke, ismét szokott erélyével kezdett mködni. A' legnagyobb
forradalmi vihar zugásai közt a' szolnok-debreczeni vasútra tett elkészületeket 's ebben foglalkodtatá a' magyar alföld sikjaiu a' töbl)
ezerre
's addig csak henyél és ingyenél foglyokat; jun. 2. pedig
Pestre viszszajövén, a' középponti vasutat vette egyenesen ministeriuma
volt, ki utoljára
kezelése alá. Július elején, a' második futáskor, ismét
hagyta el a' fvárost, 's végtelen gonddal és fáradsággal szállíttatott el
mindent, mit elszállitni kellett 's lehetett. A' Kossuth és Görgei közt
mindinkább kifejlett egyenetlenségban Csányi ki Görgeit mint fiát szerette, 's mint legnagyobb katonai tehetséget, szintén becsülte, kit gyakminden
ran intett barátilag és ismét komolyan, a' haza szent nevében
melléktekintetek, érzclckenység 's dicsvágy félretételére azou ministerek
,

;

,

men

,

,

;

Giir^jci mellett szavaztak
ennek letételét ellenezték,
teljeshatalmu általános fvezérré ueveztctését követelték ilyly értelemben nyilatkozott a' ministeri és országgylési tanácskozásokban , 's
Kossuth szerint (lásd viddlni Emlékiratát a' forradalom végnapjáról,
magyar kiadás, 48-ik lap) az utolsó perczekben is Vnkovics és Antirhchal
együtt Gö7'geive\ szövetkezett, ennek dictaturáját tartván egyedüli eszköznek az ország megmentésére. Csalódott 's csalódásaért meglakolt. Egy
gyönyör levele Göryeihez, melylyben ennek szivéhez 's eszéhez a' leg-

közé tartozott, kik

st

,

;

szól, ennek elhányt papírjai kÖzt találtatott, (hlapka
is menekülheMeraoirjai szeiúnt) A' világosi fegyverletétel után, bár
tett volna többi ministertársaival, azt nyilatkoztatá, hogy ,,öreg és beteges ember lettére bujdosni nem akar, 's várja bármi sors, hazájában
marad, melylynek buktát túlélni ugy sem kivánja." Sarkadon átadván
magát az oroszoknak. Nagyváradra vitetett, 's ott az austriaiaknak kézbesittetvén, Pestre az uj-é]>ületbe hozatott, és itt oct. 10-ikén, b. Jesze-

megilletbb hangon

nák Jánossal együtt, bitófán végezte életét. Semmit nem tagadott, st
nyíltan kijelenté, hogy mindent önkint és meggyzdésbl tett, és következetesen, férfias elszántsággal is lépett a' halál elébe. Csányi egyike volt
a' forradalom legerélyesb karjainak; azon emberek közé tartozott, kik u"
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foriívdalom tcrjctlóhét, ersödését, kitartását a' részletekrli í'áradhatlan
gondotikodás, nem
munkásság, az eszközök elteremtése, a' közvélemény meoiiyerése 's fclizo-atása által hatalmasan gyámoliták, annak
gyakoihiti kivitelét és sikerét lehetségessé tevék a' fonalszálakat minden
oklalról öszszeszcdték 's egy középpontba gyjtötték, azon emberek közé,

szn

;

kiknek munkás segédhatása nélkül a' forradalom vezérei semmire sem
mehetnek, mert a' tér nincs elttük elkészítve 's a' kivitel sikere biztositva. E' szerepben legels hs volt Csányi a' forradalom egész lefolyása
alatt; forradalmi ember, ki nem irtózott a' forradalmi eszközöktl, valódi
százszemii Árgus a'lélgyelése alá bizott téren, zúzó menynykö az akadályok ellenében; tetti talpig nemzetébe szerelmes magyar, 's szigorú és
kíméletlen ellensége faja elleneinek. És pedig e' szigorú öreg férfi sirni
tudott az elérzékenyülés miatt, ha imádott nemzetére veszélyt látott tornyosulni, melylyet el nem háríthatott, ha árulást látott, melylyet meg nem
hiúsíthatott; kedélyes jó bácsi tudott lenni baráti körben, ki tiszta kéjt
erezett egy ártatlan gyermek mosolygásán
vagy egy njdló virágbimbó
felett. Kegyetlenséggel vádolt, fleg erdélyi eljárására nézve a' történet
inúzája tbgja kitisztázni az adatokat.
Y.
Csapó. I. Dániel, egyike a' legnemesb hazafiaknak, Tolnának 1827-töl
183*J-ig alispánja 's országgylési követe, a' magyar gazdasági egyesület
buzgó tagja 's másodelnöke, szül. 1778-ben meghalt 1844-beii Pesten.
Tolnában a' haladási párt sz zászlósa 's mind haláliglan tisztakebl,
következetes hive a' hazának nehéz idkben is tán tori thatlan hség fía
's munkás, lelkes polgára. Osz fürtökben is ifjú hévvel szerette hazáját 's
nemzetét, és fiatal ervel támogatta mind azon kérdéseket, melylyek az ó
ellen valának intézve. Tagja volt, a' gazdaságin kivül is, minden közhasznú
egyletnek, 's nevét mindenütt ott találni az alkotók, alapítók, vagy legalább buzgó részvevk között. Alispánsága anynyira áldásdúsnak éreztetett Tolna megyére
hogy a' megye holtig tartó szállással tisztelte meg
a' megyeháznál, 's arczképét holta után teremébe fggeszté. Egy közgylést sem mulasztott el
mert kötelességét szentül szokta teljesíteni.
Nevezetes volt különösen, mint egyeztet biró, 's e' téren a' legtényesb
sikerrel jutalmaztatott a' békének ez sz galambja. Általa felsegéllt
özvegyek
árvák, szegények könyei kisérték sírjába. A' politikai és
magány, a' köz- és házi erkölcsiség benne egyesülve jelent meg; a' hazafi
,

—

,

,

,

,

,

az emberbaráttal

kezet

fogva.

derült lélek kisugárzása örökös

Es ezen tiszta nemes jellem, 's nyájas
mosolyban mutatkozott a' szép öregnek

holtig piros arczain melylyeket tisztes fehér 1 urtök környeztek. Bez^erédj
/síráwnak az emberbaráti és egyesületi terén mint Tolna zöld asztalánál társa 's barátja, a' lelkes honleány Csapó Idának (Kis Pál egykori
fiumei kormányzó nejének) édes atyja.
T.
Császár Fereiicz, született 1807-ben Zalaegerszegen. Iskolai tanulmányait végezvén 1830-ban a' magyar tengerparti város. Fiúméban mint
gymnasiumi magyar nyelvtanító nyert alkalniazást ugyanott 1 832-ben a'
magyar koVmányszéknél kezdett hivatalkodni 's miután a' váltó- és
kereskedelmi törvényekbl letevé az ügyvédi vizsgálatot, 183l)-ban a'
40-iki országgylésen
fiumei váltótörvény szék jegyzje lett. Az 1839
elhatároztatván a' váltótörvények behozatala és váltótörvényszékek tol,

,

—

,

,

—
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állítása, Csás:iár,
tal biró

egyén

,

ez

mint

szakban alapos ismeretekkel

e'

idben

a'

's

nagy gyakorlat-

pesti váltófeltörvényszék ülnökévé nevezte-

hivatalkörében melylyel fleg a' kezdet stádiumán olyly hasznos szolgálatokat tn egyike volt a' legkitnbb tekintélyeknek, 1846ban a' hétszemélyes tábla váltóügyekbeni eladó birájává neveztetett,
raelyly minségében a' forradalmi viharok közepett is egész 1841)-ki június
végéig megmaradt. Minthogy azonban a' függetlenség kimondása után
alakitott magyar kormány alatt is vállalt hivatalt legújabban a' birák
tett ki

,

's

,

,

,

kihagyatott.

sorából

—

mködését már Fiúméban megkezdé

Irodalmi

pályán csak Budapestre jövetelekor, tehát 1840 óta lett ismenemzeti irodalmunk különféle ágaiban fejté ki munkásságát.
Hivatalos pályája, olaszok közti több ideig tartózkodása, utazása, az
olasz nyelv és irodalom stúdiuma, legnagyobb befolyással volt irodalmi
mködésének iránya - és színezetére. A' magyar váltótörvények életbemint régibb tanulmánya "s
léptetésekor e' szakba tartozó kézi könyveit
hoszszas gyakorlata érett eredményét, egymás után adá ki. Ilylyenek: a'
„Irománypél,,Váltóovások"
három kiadást ért ,, Magyar váltójog"
„A' magyar csdtörvétiyke„Váltójogi mszótár" (1841-ben)
dák
Olaszok
,,Azi adós személye meg nem. itéthelö (1848).
iés" (1847)
számára irt magyar nyelvtanát az akadémia adá ki, 's német-magyar
grammatikája, sorközi modorban, két kiadást ért. Érdekes ,,Olasz-orsz-ágt
utazásait'' 184o-ban, ,,Mythologiai zsebszótárát" 1844-bon, 's „A' fiués 4o-ban bocsátá közre; 's
mei kiköt" czim 2 kötetnyi müvét 1842
még az idben a' conservativ lapokat , leginkább álnév alatt több politiA' szépirodalom mezején is nagy
kai és kritikai czikkel gyámolitá.
és 4(tmunkásságot fejte ki, 's szétszórva megjelent lyrai verseit 1841
ban önálló kiadásokban öszszesité a' második kiadás sokkal válogatottabb az elsnél. Olasz modorban irt sonettjei 's matrózdalai mindenek
közt legcsinosabbak átalán véve Cs. költeményei eraebbek a' szabatos,
tiszta forma a' lágy érzelemkifejezés, mint uj eszmék, merész fordulatok és nemzeti sajátság dolgában. 1846-ban két kötetben kiadott Novelláit is inkább csak a' csinos nyelv, és sima, könynyüded eladás teszi
ajánlatossá. A' ,,Kliegl-könyí^nek 184:2-ben, ^s az ,, Aradi r>észlapok"nsxk
1844-ben ö lévén szerkesztje 's az utóbbi pompásan kiállított albumnak
egyszersmind kiadója is, ez által a' jelesebb irói tehetségek közremunkálását kétszeresen jótékony irányban egyesité, 's a' magyar szépirodalom
körül kitn érdemet szerze magának. Az almanachok- és divatlapokban
számos kisebb
nagyobb müve jelent meg. A' magyar olvasóvilágnak
hasznos szolgálatot eszközölt, 's nem kis éleményt szerze azáltal is, hogy több
jeles olasz iró mveit igen jó fordításban tette át nyelvünkre; ilylyen Beccariának; ,,A' hiinök- és büntetésekrl" irt müve, melylynek fordítását
már 1 834-ben adá ki Nótától ,,A' ntelen philosophus" czimü vígjátékot;
Alfieritl a': „Sophonisba, és Oreste" czim drámákat forditá, mi mind
az akadémia költségén jelent meg. Silvio Pelliconak ,,Francesca da Rimini"
czim színmve szinte általa magyarosítva adatik nemz. színpadunkon.
Legújabban Dante ,,DivinaComoediájál" és Siliiio Pellico jelesebb müveit
fordítja.
1848-ban Rákóczy Ferencz discursusait bocsátá közre. Az
akadémia már 1832-ben levelez-, 1847 dec. 23-ikán pedig tiszt, tagjául

azonban

e'

retesebb,
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választú el,

a' Kitiíaludy-túr6a!<á<i;

Csató.

szinte 1845-ben rendes tagjává.

—

F.

czimü politikai lapnak kiadója, 's
elhagyva, st most már ostromolva az úgynevezett ó conservativ-pártot,
melylyliez éveken át tartozott
az engedményezett oszti'ák birodalmi
alkotmány elvei, 's Bac/i minister ismert irányú politikája mellett harczol,
és annak életbeléptetését 's megszilárditását ügyekszik elmozdítani.
évi luárczius eleje óta a' „Pesti Napló'^

,

—

c.

Császár Györt^y (elbb Kaiser) luagyar hangszerz 's a' nemz. színház karmestere. Két nagyobbszerü dalmüvet irt eddigelé: ,.á' kunok" éí
,,)lorsinay Er^isébet" ezimek alatt. \S noha a' m. operai zenészetben
egyik sem alapit sajátos, eredeti irányú iskolát, 's habár az ismertebb
d;dmüvekbl több reininiscentia található azokban: mindazáltal szerznek
haugkólti hivatássát eléggé taimsitják, st némi magyaros színezettel is
bírnak, 's tetszets dallamaik- és ügyes hangszerelésüknél fogva folyvást
V. I.
jó sikerrel adatnak nemzeti színpadunkon.

—

Császár Sándor (pacséri) szül. 1789-bén Bácsmegyében hol atyja
pacséri nemes közbirtokos volt. Tanulmányait Pesten végezte. 1811-ben
aljegyz lett Temes megyében, utóbb fjegyz 's 1829-tl 1835-ig másod
alispán ugyanott. Oi-szággyülési követté lett Temes megye részérl az
,

1825-iki, 18oO-iki és

nösen elassicus

latin.

országgylésekre. Jeles szónok 's külövolt a' rendszeres országos bizottcomraissaríatieus albizottmányban ügyes toll-

18"*- 3,;-iki

Mint követ tagja

mánynak, 's az adó ügyi 's
viv. 1836-tól LStO-ig kir.

nemes

táblai biróhívatalt vitt

részrehajlatlan-

hódolva, meggyzdése ellen, semmi tekintélynek 's önkényvolt t. i. ki az
nek. 'S ezáltal lett híressé, 's a' haza hálájára méltóvá,
1836-íki országgylés után kezdett státusperekben Fóldváry Ferenczczel
együtt külön szavazott a' vádoltak mellett, s tiszttársai e' részbeni eljárása
ellen keményen kikelt, azt a' törvénynyel meg nem férnek jelentvén ki.
Mint országgylési követ kitün'S ez okból le is mondott hivataláról.
sággal,

nem

—

vélemé's függetlensége által
nyére nézve a' kormánypárthoz tartozott ugyan az elbbi országgyléseken, de utóbb sok kérdésben az ellenzékkel szavazott, 's általában önál-

tette

magát

lólag

's

jeles

,

folj^ékoay szónoklata

;

függetlenül tartotta magát minden párttól és mindenkor saját
követte. Különben minden tekintetben kitn, becsületes,
,

meggyzdését

erkölcs férfi, kit ellenei is becsültek. Lemondása után gr. Bissingeii
krassói uradalmában teljes hatalmú megbízott ln azután pedig Buziáson
Temes megyében települt le philosophusi viszszavonultságban. Innen
Deák Ferencz igazságügyi minister által hétszemélyes táblai lnökségre
hivatott meg, 's ez állásában Vukorics által is meghagyatott, bebizonyított
Szerencsétlen rögtön halála
bírói függetlensége méltányló elismeréséül.
tiszta

;

—

1850-ben történt Pesten, lóróli esés következtében minden jók sajnálH.
kozására.
Csató Pál, író 's m. akad. lev. tag, egyike legékesebb stylistáinknak,
szül. 1804. Nagyváradon. Elbb hittudományt hallgatott Pesten késbb
lemondván az egyházi pályáról, mint házi növel élt Bécsben Gratzben
és Budán. Már ekkor is foglalkodott az irodalommal, 's az elemi oktatásról dolgozott; melyly munkájának program uját az 1830-ki Tud. gyjteményben tette közzé. E' munka azonban, közbejött egyéb foglalatosságai

—

,

,

,
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miatt, soha el

nem

készült.

1831-ben

a'

m. akadémia munkálkodásainak

megnyiltával, ugyanoda Írnokká neveztetett. Azonban folyvást tanulván,
és szorgalmasan dolgozván, csakhamar keresett és méltánylottm.iróvá lett,
's a' szerkesztségek versenyeztek, hogy ügyes tollát megnyerhessék. Az
1832-ben megindult politikai hírlap Jelenkor mellett 1833-ig volt szerkesztségi segéd 1832-ben már a' m. akad. lev. tagjává választatott,
1833-ban ugyanattól nyelvtudományi dijt nyert; az akkor felállott játékszini ak. választmány tagja 's egy ideig jegyzje, 1835. els negyedében
a' Rajzolatok Divatlapjának, 1836-ban pedig az akadémiai Tudománytárnak szerkesztje, de mindenkor szegény legény. Es éppen e' szegénység
vitte reá, hogy 1837. septemberétl kezdve az akkorig vallott politikai
mellett jó
hitével 's irodalmi rokonszenvével ellekez pozsonyi Hirnök
;

fizetésért, a'

melyly

segédszerkesztséget elvállalta 's mind haláláig folytatta,
betegeskedés után érte el, Pozsonyban 1841. fcb. 15-

t hoszszas

minségében elbbi

dikén. E'

barátitól teljesen elvált,

's

az

Athenaeum

és

mérges polémiát folytatott, molylyben azonban,
leveleinek közöltetése 's leálarczoztatása után kudarczot vallott. Ingatag
jellem, de fényes irói fleg feuilletonistai tehetség, olyly könynyü 'skellemdús
prózával melyly a' franczia elképekre öszszes irodalmunkban leginkább
emlékeztet. Bizonyságai ennek számos dolgozata, melylyek a' magyar folyóiratoknak többnyire valódi diszei. Sokat irta' Társalkodóba (nevezetesen:
értekezés a vaudevillerl, 's két eredeti vaudeville Phanfasta elbeszéllés, a' Rajzolatokba (Három, pohár, elbeszélés 'sa't.), az Athenaeumba (iVJ
keresés elbeszélés) az Aurora Hajnal Emlény zsebkönyvekbe (Egy nap

annak szerkeszti

ellen

,

;

,

,

A' szerelemmel nem jó játszani. A' boldog szeret egyenkint gyönyör beszélyek.) Két eredeti vigjátéka Fiatal házasok vig). 3. felv. melyly Nagy Ignácz Szinmtára 19-ik füzetében jelent
meg, és szinpadunkon sokszor tetszéssel adatott; 's a' Tolvaj, dalos vigj.
1 felv. az 1841-iki Emlénybon. A' m. t. társ. szinmtára részére forditá
Hugó Vidor Angelóját, Deinhardstein Garrickját Srribefl az Örökké
czim kellemes vígjátékot Dumas Neslei tornyát 'sa' t. mindezt könynyü
ékes, szabályos, színpadra igen alkalmatos nyelven. Bírálati ezikkeket
irt Bajza Kritikai lapjaiba
nevezetesen a' Külföldi játékszínrl és Stancsis Mihályról. A' Közhasznú Ismeretek Tárába sok czikket szolgáltatott
C. P. névjegygyei és egész neve kiírásával; még becsesebb tud., eriticai
és szépirodalmi forditmányokat pedig a' Tudománytárba, Schedel és
önmaga szerkesztése alatt, az Athenaeumba és Figyelmezbe. O irta továbbá a' Hírnöknek roszhirü, ,, magyar hírlapi szemléjét" 1838 40-ig, eléír
elmésen, de kevesbbé rcszrehajlatlanul. A' nyelvtudományi téren önálló
nagyobb munkái a' nyehünkbeni ragasztékokról és szóképzkrl , a' m.
akad. által koszorúzott pályairat, melyly a' nyelvt. pályám. I. kötetében
1834. jelent meg. 2. magyar és német beszélgetések a' két nyelven beszélni
kezdk számára Lecrault után 1834.3) DerMeine Ungar gyermekek számára Ife után ; 1834. Csató korán halt el a' magyar irodalomnak , melyly
tle sokat 's naponkint jelesbült várt fleg a' novella 's vígjáték mezején. Sokat tett kora halálára szenvedélyessége. Mert barna, szenvedélyes,
sovány, cholerás vérmérséklet ember volt, heves indulatokkal igen sok
élénkséggel 's mozgékonysággal , éles ers hanggal, szerelemre 's gyülö-

Szliácson

;

A' fiatal sziv

;

:

;

,

,

—

:
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boszura nagy mértékben fogékony, ügy hibái, mint
vérmérsékletébl magyarázhatók.
T.
Osatoniák. Nem czéluuk e' helyen hoszasan fejtegetni a' csatornák
liasznait. llol azok vannak, tcrmékenynyé teszik a' föhkt, nem csak rétontüzés által, lianoní azért is, mert vizeni szállltád, fleg nagy terjedelm
ánu-zikkekrc nézve, mint a' föld termékei legolcsóbb. Valódi áldás a*
hajózható csatorna a' tartományra, hol folyamok helyét pótolja, mint vizi
ut, vagy a' folyamokat köti egy úthálózatba öszsze. Nem csuda ezért,
hogy e' mesterséges vizi utak készítése csaknem egykorú az emberiség
történeteivel. A' chinai birodalomban már Krisztus eltt számos évekkel
készültek csatornák, melylyek a' folyamok torkolatát 's a' tengert egybeköték. A' legnagyobb csatorna itt az úgynevezett császári
melyly Cantont 's Nankint Pekinggel öszszeköti. Az egyptusi csatornák készítésérl,
a' Nilus és vörös tenger körül, nagyszereket ir Herodot. Száz meg száz
ezernyi nép dolgozott rajtok. A' földközi és vörös tengernek öszszeköttetése is soká foglalkoztatá a' régi kor több nagy fejedelmét. így az Euphrat
és Tigris partjain, részint e' folyamok öszszekötése részint Babilonnak
áradástól megmentése miatt. Xerxes szeszélye az Athos hegy alatti öbölben vonatott nagy csatornát hadi szempontból. Hasonló okból épitett
hidat a' Hellesponton. Nevezetesb régi csatornák még a'nikomedi, melyly
a' Baana tavat a' nikomedi öböllel köté öszsze. Traján kezdé, megujitá
létre, (liesvágyrn

jeles tulajdonai

's

—

e'

,

,

,

,

Bajazet.

egy hó

Nagy-Sándor

a'

Mins

szorosi csatornát ásatá.

Tamerlán serege

mföldnyi csatornát. Periander Kr. e. 576 évvel
tervezte a' corinthi csatornát; macedoni király Demetrius Poliocrat kezdette meg, 's folytatta J. Caesar, Caligula, 's Nero
ki önkezével is dolgozott e' munkán. A' káspi tengert is akarák egy csatorna által öszszekötni a' vörössel, már Kr. eltt, mi Nagy-Péteri: ek kedvencz terve volt.
Galliában Mai'ius és Caesar kezdtek épiteni csatornákat. Nagy-Károly
793-ban több ezer embert foglalkoztatott a' Rajnát a' Dunával öszszeköt
csatornán. Lajos bajor királynak sikerit e' szép müvet nem rég létesitni.
A' középkor nem volt kedvez a' csatornázásra. A' hüvédurak várakat
építettek, 's a' vallásosság nagyszer gót egyházak alkotásával foglalkoztatá az emberiséget. Az civilisatio hajnalodása Olaszországban kezddik.
Itt veszi kezdetét ujabb idkben a' csatornázás fejldése is. Olaszország
csatornái azonban fleg rétöntözés végett készültek. Azonban a' csatornakészités tudománya is tökéletesedett. Francziaországban IV-ik Henrik
idejétl kezddik a' csatornázás. 1599-ben és 1607-ben pártfogást hirdetett a' kormány azoknak
kik csatornázásra vállalkoznak. Sully, jeles
ministerével, jó példát adott maga. A' Loire és Seine közti briare-i csatornát mcgkezdeté. Katonaság is dolgozott rajta. A' magános vállalkozás
a' XVII. században kezdett fejldni Francziaoi'szágban.
Az emiitett
briarei csatornára XIII. Lajos adá az els engedményt magánosoknak. E'
vállalat 1638-ban sikerit. Következett a' Langvedoc-csatorna, melyly a"
Gai'onne folyam által a' földközi tengert köté öszsze az atlanti óceánnal.
Ezt 1666-ban XIV. Lajos eugedményezé, 's Colbert ministeri pártolásba
vette. Az ügyes Riquet létesité a' Caraman berezegi és ffrófi család alapitója. 16G9-ben az orleansi csatorna jött létre. A' további munkákat a'
pénzügyi és politikai zavarok akadályozák. A' csatornázás, a' hollandi munalatt ásta az araxi, 4

,

,

,
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kálatokon kivül, szinte egy századig el volt hanyagolva. Angliának maradt
e' részben is kifejteni a' magánvállalkozásban rejl ert. Az áldozni
mindég kész angol aristocratia ment elöl jó példával. Bridgewater liczg.
1758-ban folyamodott a' parlamenthez egy csatorna engedélyezéséért
Liverpool és Manchester között. Megadatott. A' herczeg Brindleyt bizta
meg a' munkálat vezetésével, ki elbb csak egyszer ács volt, 's aztán a'
legjelesb vizépitész lön. 1761-ben már megjelent a' csatornán az els hajó.
1778-ban már több szárnyvonal is volt készen. Ez alapja, els ingere az
angol társulati szellem óriási kifejlésének. Az els nagyszer angol csatorna teremte Liverpoolt világkikötvé, 's Manchestert viiággyárvárcjssá.
Brindley után sokat köszönhet Anglia Rennienek és Terford mérnöknek.
Most már a' nagybritanniai csatornák 700 geogr. mérföldnél hoszabb
vonalt 's egy nagyszer vizi úthálózatot képeznek,. egyik hatalmas tényezjét az angol belforgalomnak 's ekkép a' vngyonosság emelkedésének.
(Lásd Cordiei'töl Sur les canaux et les Rivieres. Transactions of the
institution of civil engin'eers. London 1836. Bevezetését ez angol munkának közli Besz^édes József mérnök, ilyly czimü mvében Mémolii irányzatok. Pesten, 1843. E' munka mellett az angol csatornahálózat térképe
is közölve van. 'S eladva benne az angol vállalkozási szellem kifejtés* 's
fen

,

:

:

:

a'

vizépitészet óriási tökéletesedése. Gyakoi'latilag fejldött

e'

tan

's

nem

egy csudásan merész munkát mutat. Hegyeket metszenek át völgyeket
1007 lábnyira
töltenek be, 's az ellesmerei csatorna ágyának egy része
vasból készült, 's egy 19 ivet képez vasboltozaton nyugszik. Lásd
végre Mac-Ci///ocA szótárában a' csatornákról, hol szintén eladatik, mi
e' körül a' világon 's fleg N. -Britanniában történt. List ¥rif\rich ellenben
,, vasutak és csatornák" czim alatt a' Rottek-Welckerféle Staatslexiconban
ir e' tárgyról, jelesen kiemelve hasznait, 's mit e' részben Németországnak tennie kell.) Anglia után Ejszakamerika bir legterjedelmesb csatornákkal; st, ha nem tekintjük a' terület közti különbséget, számra nézve
az amerikai csatornák jóval fölülmúlják az angol csatornák hoszszaságát.
A' szabad státusok déli és éjszaki részre oszlanak. Amaz fleg íoldmivel,
itt honosabb az ipar minden neme, a' gyárzlet 'stb. Éjszakon New-York,
dél felé New-Orleans; az éjszaki völgyben Sz.-Lrincz, délen a' Missisippi
folyam. Ez országrészek egybekötése volt a' legfbb feladat, vas- és vizi
utakkal. 'S ma már egybekötve az atlanti tengerpart a' nyugottal, Missisippi-völgy a' Lrinczfolyammal, New-York New-Orleanssal. Az els csatornát még Amerika szabadsághse, a' nagy Washington tervezé. Tervét
azonban csak a' század hozta létre! Az 1812-iki háború után Witt Clinton
tervezé az Erie-csatornát, mi akkor mégf szinte lehetleu vállalatnak tetszett.
'S a' new^-yorki alig másfél milliónyi népesség nyolcz év alatt 18 millió
pfttal létesité a' nagyszer munkát. A' siker
a' tüstént mutatkozó roppant haszon vállalkozást ébresztett mindenfelé. 1842-ben a' már elkészült
's készületben lev amerikai csatornahálózat 1454 georg. mérföldet tön,
melylynek létesítése 330 millió pftba kerül vala. Ha az angol csatornák
a' vállalkozási szellem fejldésében mutatnak buzditó példát
az amerikai
csatornák történetei a' vállalkozások pénzügyi oldalát illetleg nyújtanak
igen érdekes adatokat. Egyszersmind tanusitják az ilylynem vállalatok
,

—

.

.
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,

:

varázs hatását

a'

földre, hol létesíttetnek.

Termékeny

lesz az elhanyagolt
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tVdil,

mint

inognépesül Ji' puszta vidék, 's mind ez olyly tüudérileg gyorsan,
jelennének meg a' kincsek és
lia csuk egy vnrázsvcszsz illetésére

noliiúili'odás liordozói, u'

gzhajók

és gozkocíiik,

a'

kies szántóftildek

,

a'

minden müvei. (Lásd
Haraszti Amerikai utazáí^át. Clievaiiertól Cours de lEcunomie politique,
Lettres sur VAmérniue dn Nord, és Vois des
II. kötet, 's ugyan ö tle
í/;??s
Etats
aux
Commiinirafion
J Francziaországban is e' századnak maradt
••vönvörii kertek,

nz eniíier és

a'

népszorgaloni
:

:

len bensü és küls bajok miatt, folytatni a' XVII. század nagyszer
kezdeményeit. Elsegiték e' részben a' munkásságot a' törvényhozás
intézkedései, az 1821. aug. 5-ki, 1822 aug. 14-ki 's késbb az 1837, jul.
19-ki, 1838 jul. 3-iki és 1840 jul. 8-ki törvények. Francziaország nagy
részint állományi utón,
csatornahálózata elkészitését részint társulati
vno-v mindkét ti'nvez egyesítése által munkába kezdé venni. Különösen az utóbbi tekintetben, állományi és társulati erk szövetkezésére
szép példákat mutat Francziaországnak mind csatorna mind vasútépítési
története. Checalier szerint a' múlt évtizedben már készen volt csatornák
621 millió frankba kerültek, minden lieure (egy
TTT) o-eogr. mérföld
lieuben 4 kilométer és 7'% kilóm, tesz egy geogr. mérföldet) 500,000 frkt.
tevén. Cheralier ezekhez még 623% gcogr. mérföldnyi csatornát tart
szükséo-esnck, hogy a' hálózat teljes legyen, mire 577 millió frank szükséo-es. Hollandiát természeti fekvése legalkalmasabbá teszi csatornázásra.
Ott vannak legkéuyelmesb vizi utak, fleg az éjszak-hollandi csatorna,
melyly 10 mfnyi hosz.-ban 120 láb széles, 20 láb mély. Oszszes hálózata
86 geogr. mérföld. Belgiumban a' múlt évtizedben 95% geogr. mérf
voh készen és készülben. Németország szövetséges státusaiban 152
geogr. mfd., mibl Poroszországra 46 V2 ^^^^^- ^'=^il^- Legnevezetesb az ugy
,

—

—

nevezett Lajos-csatorna, melylyet, mint mondók, Nagy-Károly tervezett
Dunával, 's igy nyugotot
*s melyly 23'/2 geogr. m. levén, a' Kajnát a'
kérdése
•európai ügygyé tétedunatorkolat
által
a'
Ez
öszszeköti.
kelettel
tett. Oroszország nagytérségein I. Péter kezdé meg az els csatornakészítést. A' Volga a" íinlandi öböllel köttetett egybe. Három csatornavonal köti öszsze a' fels Volgát S. -Pétervárral, kett a' Volgát a' Dwinával,
három a'Dniepert a' Dwinával, Visztulával ésNiemennel. A' Volga és Don
között is készült csatorna. Réden szerint az öszszes orosz hálózat 834
1830-ig csatornákra 48 millió 590 ezer rubel adatott
o-eoo-r. mrfd. 1807
melyly a' Visztulát és Niement
ki. Lengyelországban legnevezetesb az
öszszeköti. Olaszországban a' modenai herczegségben 's a' pápai birtokban

—

,

vannak kieebb csatornák. Nagyobbak az austriai olasz tartományokban.
Ezek száma Líy^geogr.mf — Svédországban legkitnbb a' balti és éjszaki
tengert öszszeköt Gotha-csatorna. A' hadsereg is alkalmaztatott készítésénél. 1832-ben lett készen. A' stromtholmi 60 angol mf.— Dániában az
Eyder-csatorna mfd.'saz éjszaki és nyugoti tengert köti egybe. Spanyolkét század múlva
's
országban a' császári csatornát V. Károly kezdé
végeztetett be. 10% mfd. Júdea és Saragossa közt. Réden szerint Európa
öszszes mesterséges vizi útja 2300 geogr. mérföldet tesz. Elkészítése többe
jöhetett 800 millió pftnál. Chevalicr a' miveltebb állományok közt követ,

kez

hasonlítást tesz

csatornavonal

:

:

Minden

millió lakosságra

jí'.n

geogr. mfldnyi hoszu
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Belgiumban
Éj szakámé rikábaa
Angliában

22%
80%

mfd.

222/^

„

>,

Franeziaországban
17
,,.
A' csatornák költségei különbözk. Angliában legtöbbe Amerikában
legkevesebbe kerültek. Rau számítása szerint Angliában legköltségesebb
csatorna a' kaledoniai, nielyly tengeri hajóknak is járható. Egy geogr.
mfd. itt 1,671,540 rénusi forintba (4 pft. tesz 5 rénusi ftot) került. Hetvenhét társulat- csatornáinak közép ára volt egy geogr. mfdre 464,993
r. ft. Legolcsóbb vonal a' great rue, melylynek mfde. 168,000 ftba került.
22-ki törvény értelme szerint épült csatorFraneziaországban az 1821
náknál általában véve egy mfd. 787,166 frba került. Amerikában egy mfd.
Mieltt eladnék a' hazai csatornákat, 's a'
közép ára 300,000 r. fr.
tervekrl szólanánk, melylyek fleg az utóbbi évtizedben tétettek Magyara' fentebbi adatokhoz mellékelünk uéhánv észrevételt
orszáo;on is
a'
,

—

—

,

:

külföldi tapasztalatok

nyomán.

A' nagy öszszeköttetésü csatornák melylyek által nagyobb folyamok
vagy a' száraz föld által elválasztott tengerek egymással köttetnek öszsze,
a' mint egyetemes hasznot árasztanak az országra
ugy a' létrehozásban
a' közállomány erejét igénylik. Ilyly csatornák hasznai gyakran több
,

,

A

nemzetekre, olylykor egész világ kereskedésére kiterjednek.
suezi szoroson keresztül vezetett csatorna mllyly nagy tengeri utat kímélne niegl
A' kisebb vonalú csatornák azonban, egyes vidékei vagy városai és folyamai közt az országnak, a' társulati munkásságra hagyathatnak. A' csatornák télen befagynak, mint a'folyamok. E' részben a' vasút elnynyel bír.
A' folyamokon fölfelé nehezebb a' szállítás, vontatás, mint a' csatornákon.
Ellenben a' csatornákon a' tiltok okoznak idvesztést. Folyó csatornákon
ez akadály nincs. A' folyamok azonban olcsóbbak, mert természetes utak,
míg a' csatornáknak fedezniök kell a' beruházott tkét. Azonban áruszállítást illetleg fleg nagy terjedelm, fóldmivelési termékekre nézve a'
csatornák mégis olcsóbbak a' száraz utaknál. A' vasutak elnye a' nagyobb
's
gyorsaság
így a' személyszállításra alkalmasabbak. Egyébiránt a'
közlekedési eszközök építésében sok függ a' tér alkalmas voltától. Sok
helyen kevesebbe kerül a' csatorna, 's más helyeken a' vasút. A' szállítási
árra nézve pedig három eldönt körülmény forog fen. Függ azon tkearány menynyiségétl, melylybe a' csatornák 's vasutak kerültek. Függ
továbbá a' szállítási ár a' fentartási költségektl. Befolyása van erre a'
vontatáshoz szükséges erömenynyiségnek 's ez er elállítási költségeinek is. Mindezen kürülmény változik különböz helyek szerint 's pedig
mind tekintetbe veend a' közlekedési eszközök közötti választásban.
Csatornákon és vasúton a' mozgatási költség majdnem egyenl. A' vasutak 4 5, st Angliában 7 mérföldnél is többet tesznek egy óra alatt;
raig a' legjobb csatornán alig lehet 2 mérföldnél többet tenni. A' szállitási
költség azonban, fleg nagy terjü áruczikkekre, 10
14-szer olcsóbb, mint
a' csínált utakon, 's félanynyí, mint a' vasúton. Angliában, mióta a' vasutak versenyezni kezdenek a' csatornákkal, ezeknek jövedelmei jóval
1844-ig már 8 csatornatársaság forditá tkéjét vasalászállottak 's
utakra. (Lásd mindezekrl bvebben Lányai Meui/hért, jeles munkáját
,

;

,

,

—

—
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hazánk anyagi érdekeirl.

jNIásodik fiizct

lÜ-íS.) Széclienijilístvíin (flavaslat a'

:

KözljokeJési eszközök. Pest,

magyar közlekedési ügy rendezésérl)

hazánkra nézve
határozottan a' vasutaknak adja az
elsséget. Következ párhuzamot tesz „Olyly helyeken is, hol mind a'
vasút, mind a' csatorna könynyen létesíthet, könynyen megtörtén lietik,
hogy mig a' vasút fényesen t'enáll, a' csatornavállalat megbukik. Csatornák használatát, mirl a' külföld is eltért (?), 's a' kereskedés magash
fokára kiíégitnek nem talált csak ott lehetne ajánlani, hol Iiajóziiató
folyamok vagy tavak közt öszszeköttetés gyanánt szolgálnak. Ez esetben
czélszerüek, mert a' fagy által épen csak anynyira szenvednek, mint az
anyaviz, mclylynek kiegészít részei. Ellenben sem mint önálló közlekedési eszközök, sem más közlekedési eszközök kiegészíti gyanánt nem
ajánlhatók. A' befagyás a' csatornákon annál nagyobb baj, minél inkább
élénkül a' keresk. mozgás, s minden fenakadás érezhet. Olyly országban,

jeles röpiratában

,

:

,

a' tél tartós, a' csatornáknak nem lehet más rendeltetése, mint a' természetes folyóutak öszszeköttetésénél, vagy lendezésénél. Csak a' vasút
képes biztos, gyors, szakadatlan 's olcsó öszszeköttetést szerezni, 's csak
általa nyngoszik a' belkcreskedés biztos 's sebesebb kifejldést Ígér alapokon. A' közlekedés többi eszközeinek a' vasutak irányában csak alárendelt állást lehet adni. A' csatornákat csak arra lehet használni, hogy vagy
a' hajózható folyók útja rövidíttessék, vagy azok egymással öszszeköttetésbe hozassanak."

hol

Lónyai ellenben, idézett munkájában, ott tanácsolja a' c<=atornaépitést,
pont közt élénk áruszállítás van. Két nagy hajózható folyam
hol két
közt; két egymástól elválasztott tenger közt; két nevezetes város közt,

f

melylyuek egyike gyárváros, másika kiköt, vagy nagy kereskedi rakheanyagoknak és gyártmányoknak; végre kszénbányák 's nagy
gyárhelyek közt. Ezeken kivül tekintetbe kell venni a' mtani nehézsége-

lye nyers

hajózáson kivül, a' rétöntözést *stb.
a' mivelt nemzetek eljárását illeti a' csatornaépítés körül
Angliában ilyly vállalatra a' parlament engedélye szükséges. A' tervek
elre elkészíttetnek, kihallgattatnak mindazok, kiket a' vonal érdekel, 's
fkép a' kiknek birtokain a' vonal keresztiilvitetik 's a' terv jogi, mütani
és nemzetgazdasági szempontból megvizsgáltatik. A' parlament ezek után

ket;

's a'

Mi már

:

,

a' vállalkozók minden jogait és kötelesséaz árszabás maximumát. Amerikában a' csatornák részint magántársulatok, részint az illet államok, városok és községek által készíttetnek. Francziaországban régebben társulatok építettek. 1820-tól kezdve
a' közállomány vezérlete alatt készültek a' csatornák
részint egyenesen
a' státus költségén, részint társulatoktól vett kölcsön által. Az árszabás
maximumát a' törvény a' nemzet érdekéhez szabta. Hollandiában rendesen a' községek építek 's tartják fen a' csatornákat. Orosz, Olasz és Svédországban közköltségen épültek. A' csatornák építésénél továbbá szükséges bizonyos rendri szabályokat állítani fel. Cíondoskodni, hogy az építend csatornák miatt a' szomszéd vidékek clöntési vagy károsltási
veszélyben ne forogjanak. Rét-öntözési törvények által szabályozni a'
csatornák mezgazdasági használatát a' partblrtokosok közt. (A' m. gazdasági egyesület terjesztett az 1843-ki orsz. gylés elé ilyly rétöntüzési

meghatározza engedményében
geit,

's

,
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's csaknem kiváltságos
folyamokat.) Ha a' csatornák más közlekedési vonalokat vágnak ketté, ez ugy történjék, hogy az átmetszett vonalok biztos
használata ne szenvedjen. Végre a' csatornák tisztítása, tisztántartása is
külön rendri ügyeletet kivan. (Lásd Mohi Polizei-Wissenschaft II. k.)
Magyarországon jelenleg következ csatornák vannak. 1) A' Ferencz
csa/or«á/a, melyly a' Dunát köti öszsze alant a' Tiszával Bácsmegyében.
Kezdetét veszi a' Duna fell Monostorszegen fölül, 's végzdik Tisza-Földvárnál,'s igy hosza 14 '/a ii^i^d. A' csatorna árkacsakO-Verbászig (Sygmf.)
ásatott ki, azontúl a' Tiszáig (6 mfd.) a' Csernabara mocsár feneke tisztítta-

javaslatot,

mi azonban igen földesúri szagú volt

birtokká teve vala

,

a'

:

Tiszáig; 31
's ez szolgál csatornául. A' viz esése a' Dunától a'
lábnyi. A' csatorna rendes szélessége 10 öl, a' zsilipek körül, szélesebb mélysége rendesen 4 láb. Terhes hajók alig járhatnak rajta. Szállítási bér

tott meg:,

j

egész hoszszában 14 '/j krajczár, de ha

terhes hajó, akkor
a' Tiszáról
enged a' kincstár. 47 mfddel rövidité a' hajózást. A' hajók rajta rendesen
3
6000 mázsások. 2) Béga vagy Bege csatorna. A' Béga vize Facsettl
Temesvárig 's innen Klekkig (Torontálban) mesterségesen csatornává alakíttatott, kivéve egy kis tért KiszevótólBudinczig és Jeszvintl Girodáig
Temesmegyében, hol régi természetes ágyában fekszik. Hoszsza Klekkig
86,970Vjj innen le a' Fejér-mocsáron keresztül a' Custosárkon által Titelnél a' Tiszáig 23,516 folyó öl, 's igy 27V2 "^fd, Krassó, Temes, Torontálmegyén 's a' német bánsági ezreden át. Mélysége nem egyforma. Kisze12 hüvelyk; innen Temesvárig 1
tóig 6
2 láb, 's a' Tiszánál már 2
szállítására használtatik,
láb. E' csatorna Temesváron fölül csak fa és
innen a' Tiszáig hajók is járnak i'ajta termékekkel. Lefelé a' viz folyása
hajtja a' hajókat, fölfelé marhákkal vontatják. A' többi csatornák fleg

—

—

—

—

k

mocsárszáritók
de szállításra is használhatók lennének. Ilylyenek
3)
a' Sárviz vagy Nádor-csatorna, Veszprém-, Fejér és Tolnamegyében. 4)
és 5) a' Kaposi vagy Zichy-csatorna Somogy-, Baranya- és Tolnamegyé:

,

's a' Sió csatornája Somogy
Veszprém, Fejér, Tolna megyék közt,
Fényes:
mi által a' Balaton öszszeköttetésbe jött a' Dunával. (Lásd
Magyarország statistikája. I. kötet Pest 1842. 's Beszédes
Mérnöki
irányzatok 1843). Enynyi mind az, mi Magyarországon e' részben történt.
Ezek közül is a' bácsi csatorna ugy létesült hogy a' kir. kincstár a' vonal
mellett fekv jószágait hoszasb idre adta a' vállalkozóknak olcsó (majdnem ingyen) haszonbérbe. 1723-ban felhatalmazá ugyan a' törvényhozás

ben,

,

:

:

,

a'

helytartó-tanácsot értekezni és alkudozni

a'

vizépitészekkel azonban
;

nagyobbszer vállalat eszméje csak 1774-ben pendült meg. Szolnoktól
Dömsödig javasoltatott egy 12 öl széles, két öl mély árok, melyly a' Tiszát
a' Dunával öszszekösse. (Mind. Gyjt. 4 n. 134. 1.) 1780-ban egy keresked javasolja a' nevezett folyamok öszszekötését Tokajtól Pestig. Mair
vizmérnök ezt roszalá, mint báró Maretits írja, költséges volta miatt mi
,

Pest-Szolnok közti vonalra is áll. Az 1790-iki országgylésen
azonban mégis szóba jött a' dunatiszai csatorna. Vizsgálódni kiküldetett
Ballá és Tumler mérnök. Mair C^harle Hydrographique des Etats de la
Maison d' Autriche. AV'ienne 1786) Szeged és Pest, vagy is inkább Baja közt
javasol csatornát. Késbb Szaksz Zakar. egy Kecskemét mellett viend
csatorna körül szerzett adatokat, 's a' nevezett város erre nézve 25 ezer
szerinte

a'

16^=-

Csatornák.
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munkát ajánlott évenkint. Vedres , szegedi mérnök (A' Tiszát u'
Dunávíil üs/.szekapcsoló uj hajúkúzliató csatorna. Szeoedon 1805.) ismét
fölhozá e' tárjryat, 's a' pest-szegedi vonal elsségét mutogatá a' pestjiapi

Bzolnoki fölött. I80()ban, mint Schwartner irja, a' király, a' nádor közbena' pesti egyetem két itju tagját, vagy a' bécsi mérnöki
akadémia két növendékét, külföldre küldeni, hogy ott magokat, a' vizépitészetben, az államjövcndÖ szolgálata végett, közköltségen kiképezzék. 'S két

járására, elhatározá

mérnök azonnal el

Mások

is

ment Hollandba,

saját erejökböl indultak

a'

's

más országokba kormány költségen.
Azonban a' csatorná-

tapasztalati útra.

zás kérdése mindamellett is szunyadt ismét 1829-ig. Pakkor Beszédes
vizsgálódást, régi eszme szerint, ha nem lehetne-e a' Sajóból vizet
hozni, hogy ezzel mind a' Tisza, mind a' Duna felé a' csatornát állandóan
biztosan táplálni lehessen. 1831-ben a' nevezett mérnök Aradban átvette
a' körösi malomcsatorna-terv készítését. 183(3-ig ismét gyakran vizsgálta
Pesttl Czia' Duna-Tisza közti tért. így ért meg fejében a' gondolat
bakra vezetni csatornát. (Tud. Gyjt. 1836. XII. köt. JNIérnöki Irányzatok.) 1837 és 38-ban már méréseket tett a' hely szinén. így született meg
a* Pestrl Csongrád, a' szegedi Tiszáig és Bölcske irányábani Dunáig
vezetend csatorna. Erre 1840-ben (lásd 1840 38 törvényczikk) egy
társulat keletkezett. Azonban csakhamar akadtak ismét, kik e' vállalatot
is nagy áldozattal hitték kivihetnek. Többek közt Vásárhelyi Pál, tudós
hazánkfia, élesen megtámadá Beszédes tervét, mi végre külföldrl behívott nagy tekintély vizmérnökök birálata elé adatott a' kérdés. A' csatorna hasznait ezek elismerek ; de fleg egyike a' bíráknak rendkívül költségesnek találta,'s czélszerübbuek monda, Szegedet vasúttal kötni öszsze
a' magyar fvárossal. így ismét elaludt az ügy Beszédes többi nagyszer
Gráczíg hajózható nagy csatorna
terveivel. Ilyly terv a' Kolozsvártól
terve. (Kolozsvártól Gráczíg hajózható országos nagy csatorna tervének , és a' földszín 's folyóvízágy ótalmi elvének rövid eladása. Ere1839.) ^Mindenesetre szép és
detien szerzé Beszédes József Pesten
nagyszer terv! Hazánk minden nagyobb folyamai egymással, Erdélylyel és Styriával közvetlen kapcsolatba jöhetnének, a' legtermékenyebb
vidékek melylyek vízi ut nélkül vannak, vagy nem alkalmasan hajózható

tn

:

:

,

,

,

folyamokkal vannak ellátva, tökéletes vízi utat nyernének és mindezen
vonalokon malmok 's rétöntözések növelnék a' vidék gazdagságát. A'
nevezett országos nagy csatorna Grácztól a' Morva mentén vonulna
Tolnán által Szegedre és Pestre; innen Csongrádon, Czíbakházán, Gyulán, Kisjcnn és Borosjenn, ISagyváradon alul Diószegen által SzatmárNémetíig; innen ismét a' Szamos-víz völgyénErdélybeKolozsváríg. 1840ben
a' Dráva és Száva egy bekötésére Is alakult társulat; 's a' 43-ki országgylés pártfogásáért folyamodott. Ezen csatorna eszék-bródi név alatt
fordul el az országos iratokban. Ez által Eszék és Törökország öszszekötése a' legegyenesb utón eszközöltetnék 's egyszersmind öszsze lenne
kötve az ország négy f folyója, miután e' csatorna a' bácsi Ferencz-csatornának mintegy folytatásául tekintethetett. E' csatorna fleg a' conservatív párt egyik Irodalmi fnökének, Desseir/fy Emilnak volt kedvencz
f^szméje, mint kiegészít rész egy csodásan tarka közlekedési rendszerben.
P ugyanis Eszékrl Bródig a' Száva mellett csatornát kívánt ásatni
,
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innen Károlyvárig vasntat
a' Szávát t«zabályoztatni
Károly vártól Fiiimeig a' Luizautat megváltatni. így alakulna
aztán egy csatorna-folyam- vas-k-ut-rendszer minél a' rakodás többe
kerülne a' szállitásnál. De hagyjuk e' nevetséges tervet. Akkor sem birt
figyelmet ébreszteni. Az eszék-bródi csatorna egy más vizi közlekedési
hálózatban hasznos lehet. A' nemzetre nézve azonban több figyelmet érdemel a' meglev folyamok szabályozása, hajózhatóvá-tétele a' csatornázásoknál „miket csak ott látunk mindenekfölött sürgetknek Magyarországon, hol a' folyók szabályoííása, mocsárok lecsapolása" 'stb. szükségessé
teszi; 's hol rendkívüli áldozatba nem kerülnek, vagy a' mezgazdaság

Bródról Sziszekig

,

épittetni,

,

által

igényeltetnek.

—

y.

Csatskó Imre, m. akad.

1.

született Pest

t.,

megyében Váczon 1804-

ben, hol atyja elemi iskolai tanitó, késbb városi tanácsnok volt. Az
elemi és gymnasiumi iskolákat Váczon 's Budán, a' bölcsészetet Váczon
és a' pesti egyetemnél, a' jogfolyamot Pesten végezte 's már. 18. éves
korában kapta a' bölcs, tudori oklevelet. A' jogfolyam végeztével joggyakornok volt Pesten. Az ügyvédi próbatét rendes id szerinti végeztében
akadályozta az 1825— 27-i orszfiggyülés, és csak 1827-i szön esküdhetett fel kir. táb. eskütt jegyzvé. Az országgylés alatti idt a' jogtudományi szigorlatoknak letételére használta. 1827-ben a' kassai akadémiában üresen volt természeti és nyilvános magyar jog tanszékére cs1828-ban ugyanoda tanárrá kineveztetett ugyanaz
dületet végezvén
napon, melylyen az ügyvédi esküt a' kir. tábla eltt letette. A' kassai
akadémiánál 6. évig (1828 1834-ig) mködött, ekkora' gyri akadémiába
Kassán,
tétetett át , hol a' tanári hivatalt 1847-évi octoberig viselte.
mint könyvtárnok, az akadémiai könyvtárt rendezte. 1844-ki februárban
folyamodványa nélkül könyvbiráló és vizsgálóvá rendeltetett 1847-ben
pedig a' tanulmányi bizottsággal kapcsolt könyvbiráló fhivatal ülnökévé,
hol azonban az 1848-i forradalom miatt csak 4 hóig mködött. Az
1848 9-i idszak alatt viszszavonultan élt. 1849-ben a' jelen kormánytól
iskolafelügyelvé neveztetett
a' fejérvári polgári kerületbe ideiglenes
,

—

—

;

—

de e' mködését ismét csak néhány hónapig folytatta. Mert midn már
nyugtalanul várta a' hivatalos mködését szabályzandó felsbb utasítást,
jött

a'

felsbb rendelet, miszerint

a'

polg. kerül,

ideiglenes

iskolai

fel-

ügyelk megszüntettek. Kellemetlen

állapotában is folytatá megszokott
tud. munkásságát a' jogtudományok körül 's legiijabban Császár Ferenczet segítette magyarázatainak elkészítésében, és a' fenyit eljárást illet
,

legfensbb rendeletnek alkalmazását könynyitend,,ft'6««íeíö[;o.(7 elemeirl
dolgozott. Nyomtatásban megjelent els magyar dolgozata volt ez értekezés: Milyly viszonyban van a' halálhntetés a' bnhöz, 'sat. Prof Grohmann
szerint (A' Sas 10-ik füzetében)
Ezután megjelentek kisebb dolgozatai

—

különféle

folyóiratokban:

szerre"

Társalkodóban

a'

Figyelmeztetés a' pensylvaniai börtönrenda' t. több bírálat tulajdon neve és álnév alatt

,,

's

Tudományos gyjteményben, Figyelmezben, Athenaeumban különféle
czikkek, hangászati szemle; megye gylési tudósítások a' Világban; népnevelési terv, a' gyrmegyei kk. és rr. meghagyásából kéfzitve,'8 az

a'

országgylési követeknek 184V4-ben utasításul adva és az 1844-iki Világ
20-ik és köv. számaiban közölve. Önálló munkái Beüezeíé.9 a' term, jogba
:
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—

ólfnlános terniószcti jog. {Gyöv. 1839).
Büntetésjoyi elméa büntetés fajaira, különösen halálbüntetésre; mikép
gyakoroltatott ez, a' régi és ujabb népeknél? (Bocs cs Gyr. két rész. 1843.)
Miudkett a' magyar akadémia által nyilvános niegdicsértetésrc érdemesnek találtatott. Világot nem látott dolgozatai Értekezés a' magyar országgylésrl kcsziUetek a' természeti jog folytatásához és a' nyilvános
magyar joghoz, miknek elkészültét részint mellékes hivataloskodása,
részint a' legközelebbi kétévi mozgalmak akadályozák. E' fáradozásai
Y.
jutalmául 1839-ben a' magy. akadémia levelez tagjává választatott.
Cséí'sy Illírt', debreczeni professor 's m. akad. lev. tag a' természettud.
osztályban. Született 18ül-bcn Biharmegye Erkeserü helységében; tanult
Debreczenben 's a' német nyelvet Lcsén. Innen viszszatérvén a'calvinista
Rómába, elbb a' költészeti osztály majd a' bölcsészethallgatók segédtanítója lett. 1831-tl 1836-ig az orvosi tudományokat hallgatta Pesten
és Bécsben, hol 1837-ben orvostudorrá lett. Gyakorlati orvospályáját
Debreczenben kezdé, 's jó hírrel folytatá, e' mellett a' természettudomá-

és

tisz-ta

letek,

tekintettel

—

:

,

—

,

nyokat folyvást szeretettel müveive. INIidn 1839-ben a' természettudoa' debreczeni coUegiumban megürült, Csécsy közakarattal választatott oktatóvá azon intézetnél, melylynek egyik legkitnbb
tanítványa volt. Lelkes eladásai sok barátot szereztek a' természettudományoknak a' fiskola szertárát újra és jobban fölszerelte, ásványgyüjteményét rendezte 's nevelte. Ugyan az ásványtan érdekében beutazta
184;0-ben a' felföldi magyar bányavárosokat, 1841-ben pedig Scliweiczot.
Az akadémia 1844-ben választotta tagjául. Megholt 1847-ben, kora
Kéziratban
halállal, közsajnálkozásra 's a' tudomány nagy kárára.
maradtak tle jeles tankönyvei 's egy monographia a' rillany delejességéröl ; nyomtatásban pedig megjelentek értekezése «' fénysugár polariaz 1839- 's 40-iki Figyelmezben
satiójáról az 1840-iki Athenaeumban
jeles bírálatai; debreczeni tanszékfoglaló értekezése: a' természet ismeretének a' tudományos mveltségre ható befolyásáról (1839); akadémiai
beköszönt heszéác a botanikai magyar mnyelv javitásáról.l\.ét kiadást
ért (1842 's 1834) „Tiszta erkölcsfudontánya" 's Földünk 's néhány neveT.
zetesb ásvány rövid természetrajza (1842, 1843).
Csehország. 1. Osztrák birodalom.
Cseléd-rend. (Gesinde-, Dienstboten-, vagy Dienerschaft-Ordnung.)
Jelenkorunk az emberiség igényeit minden társalmi viszonyban alapelvül
melyly a' szabadságot zsibbasztó és elöl hbéri
tekinti. Ezen elv az
osztályzatokat ur és rabszolga közti különbségeket többé nem ismerve,
melyly korunkat a' régitl
a' polgári egyenlséget alapította meg. Ez az

mányi oktatószék

,

—

,

:

;

'.

—

,

,

,

lynycbb és
elismerni

a'

gy

nem akarák;a'mi századunk pedig

elismeri és tiszteli az emberi

hogy
méltóságot azokban is kiket a' sors és szükség arra kényszeritett
cselédek
fel.
A'
áldozzák
kényelmeinknek
szolgálataikat jóllétünknek és
nem rabszolgák többé, kikrl szabadon lehetne rendelkezni, 's kiknek még kereseti joguk sem lenne hanem olyly szabad szerzd felok,
,

,

:

kiknek szabad megegyezése épeu olyly clkerülhetlen kellék

a'

csclédi
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viszony elöállittására a' tízülgálati id és minség meghatározására a'
milyly elkerülhetleu a' felfogadó gazdának akarata. A' cselédek tehát
jelenleg az emberiség és szabadság igényei folytán szabad szerzd felek,
kik nem feltétlenül, nem határtalanul adják át magokat a' felfogadó önkéde a' társalmi
nyének. A' természeti különbségek az emberek között
szerkezet hibái is olyly különbségeket idéznek el, melylyek mig egy részt
luculli bséggel és kéjekkel árasztanak el, a' más részt arra kényszeritik,
,

,

,

hogy idejöket és kézimunkájokat másoknak adják el. Ezek, hogy élhessenek, amazok pedig azért, hogy életök könynyebb és kényelmesebb legyen,
közelednek egymáshoz. Ilyly viszonos szükség és gyöngeség idézé el a'
társalmi viszonyokat, és innen keletkezik a' cselédi állapot is. És mihelyt
ez szabad akaratból 's mindkét részrli beegyezésbl ered, melyly bizonyos szolgálati idt és feltételeket köt ki, az emberiség és jogosság alapelve megvan mentve. Ezen vezérelv 's irányból, melyly az alapot a'
viszonos szükségben és viszonos szabad megegyezésben találja fel, kell
mi viszonyairól rendeltetik tekintenünk.
a' cselédi - osztályt, 's mind azt
Ilyly elvbl indult ki a' legtöbb jelenlegi törvényhozás és kormány is a'
,

,

cselédek körüli intézkedésekben.
A' cselédek és gazdák viszonyát két lényeges körülmény jellemzi, a'
honnan erednek a' legtöbb állami intézkedések. E^részt azon szomorú
tapasztalás áll elttünk, hogy a' cselédek a' legszegényebb, legbizonytalanabb állású néposztályból származnak. Ök a' vagyonosság roppant
különbségének és a' társalmi mostoha intézkedéseknek befolyása alatt a'
gazdagok irányában igen alá rendelt szerepre vannak kárhoztatva. Sza-

bad egyességbl ered ugyan közöttök ezen viszony

,

és a' cseléd

meg-

határozott feltételek alatt bizonyos idre, bizonyos bérért és kijelölt természet szolgálatokat teljesít a' legdúsabb gazdagnak is. De azon elérhetetlen távolság melyly a' vagyonosság és társalmi állásra nézve közöttök
áll
megszüntet minden egyenlséget melyly a' cselédek állapotát biztossá tehetné. Ezen vagyoni és társalmi különbség a' cselédet majdnem
korlátlan önkény alá veti a' gazdagoknál kiknek irányában jogaikat fentartani és igényeiket megvédeni nem képesek. Egyrészt azon aránytalan
kedvezések melylyeket a' társalmi intézetek a' vagyonosoknak nyújta,

,

,

,

,

másrészt azon elnyök, melylyeket a' szabad versenybl a' vagyonosság szerez magának
egészen ingataggá és kétségessé teszik a' cselédek helyzetét. De egyszersmind azon fájdalmas, és korunk szellemével öszsze nem férhet tapasztalást is nyújtják, hogy a' cselédek legkevésbbé sem
biztosak a' hatalmas gazdák bántalmai, kihágásai és kegyetlenkedései
ellen. Ezen alárendeltség és vagyoni különbség arra kötelezi az államot,
hogy minden kitelhet módon gondoskodjék a' társaságnak ezen nélkülözhetlen de függésre és szegénységre kárhoztatott osztályáról. Es pedig
gondoskodjék ugy, hogy helyzete biztos és minden károsítások ellen megvédve legyen. — Másrészt a' cselédek olyly egyének
kik a' családhoz
tartozván, annak némileg tagjait képezik. A' családnak egész élete nem
csak elttük, hanem közbejövetelükkel folyik le. Arra vannak rendeltetve
hogy a' családi boldogságot és jóllétet elmozdítsák 's azért a'
családok cselekvéseivel és eseményeivel szoros öszszeköttetésben állanak.
Innen elkerülhetlenül szükséges, hogy a' családi rend- és élQtszabályokhoz

nak

,

,

,

,

,

,
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alkalmazzák magukat
lu)gy c' miatt családi felügyelet alatt legyenek.
Szükséges az is, hogy a' családi rend és jóllét ícntarthatása végett felettök családi fegyelem gyakoroltassék, annál inkább, mivel koruk és
müveltség()knél fogva a' cselédek jobbára elkcrüllietlenül igénylik a' felügyeletet és rendtartást eszkiizlu fegyelmet. A' családi boldogság különösen megkívánván azt, liogy bizonyos erkölcsi kötelezettségüket pontosan teljesittsék.
A' cselédi viszonynak ezen két lényeges alkatrésze,
t. i. a' gazdagok irányában!
aránytalan 's alárendelt helyzetüknek biztosítása mit az állanmak kell cszközleni, és a' családi fegyelem fcjitartáüa
sokféle intézkedést 's rendiíri iszabályt tesznek szükségesekké hogy egyrészt i\ családok jólléte, másrészt egy nagyszámú néposztály biztossága,
de egyszersmind az állani firánya is létesíttessék. És igy keletkezik az u.n.
cselédi rend szerkezete és szükségessége. Ezen cselédi rend foglalatát
képezi mindazon intézkedéseknek, melylyek a' cseléd és gazda közti
viszonyt meghatározzák, a'jogokat és kötelességeket kijelölik, az eljöhet
esetlegességeket megmagyarázzák , és eladják azon eljárást és módokat,
melylyek a' netán elforduló kétségeket 's viszályokat elintézhessék.
A' cselédi-rend megalapításában két ellenkez elvbl indultak ki a' törvényhozások. Némely lyek igen függvé tették a' cselédeket gazdáiktól,
különösen a' szolgálatok meghatározására nézve. És általában olyly
viszonyt alapítottak meg, melyly a' cselédeket túlnyomólag alárendelé a'
gazdái önkénynek, a' patriarchális családi élet kapcsait állítván el közöttük. Ezen törvénvhozók azon réo-i szolo-aságot tartották szemeik eltt,
melyly ben voltak hajdant a" cselédek gazdáik
azaz uraik irányában.
Ilyly elvbl indultak ki Németországnak legtöbb államai a' cselédi rend
felállításában.
Más államok ellenben a* cselédek szabad akaratát tisztán és korlátlanul biztosítani akarták, 's azért a' cselédi-rend alapelvéül a'
viszonos szerzdést tzték ki. Itt tehát a' lehetségig megsznik minden
patriarchális öszszeköttetés, a' jogok és kötelességek szorosan kijelölvék,
nem a' gazdái jóakarat 's önkény, hanem a' jog és alku határoz, 's így a'
függés a' legcsekélyebb fokra szállíttatik, csak anynyíra t. i., menynyit a'
szerzdés, és ennek folytán nyújtott szolgálattételek természete kíván
meg. Ilyly elvek fogadtattak el Francziaors:iághan, Éjszak-Amerikában,
és a' rajnai volt frank uralom alatti tartományokban. A' különbség ezen
két cselédi rendszer közt legjobban kitnik a' cselédi fegyelem alkalmazásánál. Igen sokat vitatott kérdés volt t. i. az: valljon van-, 's legyen-e
a' házigazdáknak fegyelmi és büntet joguk cselédeik felett? Némethonban, és ott, hol a' cselédek és gazdák között némi patriarchális viszony
alapíttatott meg, hol tehát a' cselédek íiiggése és alárendeltsége túlnyomó,
a' fegyelmi rendszer alkalmaztatik. A' kisebb kihágások 's hibákra nézve
a' gazdák fenyítéket gyakorolnak, és igy a' hatóság közbenjötte csak ritkább 's nagyobb esetekre tartatik fen. Azt mondják hogy ha ezen
fegyelmi joggal nem bírnának a' házigazdák a' dolgok tetemes hátramaradásával igen sokszor kellene fáradozni az illet hatósághoz. Másrészt
egyszersmind a' gazdái tekintély is anynyix'a csökkenne, hogy a' családirend fentartása felette nehezíttetnék.
í^llenben ott, hol a' szerzdés és
nem a' gazdái akarat teszi a' cselédi viszony alapját, mint Francziaországban a' fenyíték egészen az illet hatóságra ruháztatott át. ^lert a' szer't?
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nem
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viszonos

szolgálattételek
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jutalmak

teljesítésére

melylyekröl abban említés sohasem
tétetik. Ha tehát a' szerzdés fogadtatík el alapelvül kizárólag a' fenyítékre nem lehet joga a' gazdának. És ez illbbnek is látszik az emberi
melylyet a' munkások ée cselédekben is tisztelnünk kell,
méltósághoz
és azon polgári egyenlséghez, melyly századunkban többé nem tr el
castokat. Rómában, a' hol a' cselédek sklávok voltak, helyén volt a'
fenyitéki jog: de korunkban, hol a' cselédek szabadok és gazdáikkal hason
jogokra hatíilmaztattak fel, annak gyakorlata illetlen és sért. Nem említve
azt, mikép ezcu fenyitéki jog a' cseléd és házgazda közti aránytalan
vagyonosság és társalmi tekintély következtében igen sok viszszaélésekre
szolgál alkalmul melylyek nemcsak megsemmisítik az emberi méltóságot, hanem tetemes szenvedéseket 's testi csonkulásokat is idéznek el.
Azon különbség, melyly ugy is a' szükség által elídéztetik a' cseléd és
házgazda közt igenis elegend a' természeti és társalmi hiányok érzésére
nem igen tanácsos azt azáltal még kitünbbé és még elviselhetetlenebbé tenni, hogy egyik a' másik felett bírói és bünteti jogot is gyakoiránti
rolhasson. Ezáltal az alárendeltség és a' vagyonosb osztály
gylölség még magasb fokra emeltetik a' vagyonos családok büszkesége
's elbizakodottsága pedig határtalanná 's kíállhatlanná válhatik. Ezen jog
gyakorlata magára a' családok itju sarjadékára, melylynek szemei eltt
alkalmaztatik, olyly korcsositó hatást gyakorol, melyly a' polgári egyenlség 's emberi méltóság érzelmeinek szilárd kifejldését meg nem engedmveltheti. Es általában a' családok erkölcseire társalmi érzelmeire
ségi tulajdonaira legkárosabb befolyással van.
A' cselédi-rend a' szerzdéseket és az innen ered jogviszonyokat
egészen épen hagyja, szabad akaratára hagyván a' feleknek önmagok
rendelkezhetni. Hanem kijelöli á' netán
's tehetségeik felett korl/itlanul
alkalmazását és a' kétségek kiegyenszerzdések
eredhet hiányokat, a'
lítését. Szóval magában kell foglalnia mindazon általános határozatokat,
melylyek, ha külön nem intézkedtek a' szerzdk, minden cselédi viszonyt
és esetet eldönthessenek. Azide tartozó rendszabályok vagy törvényhozás
utján az egész államra hozatnak, vagy az igazgatóság által a' helybeli
körülményekhez alkalmaztatnak. Mindenesetre ott, hol szorosan a' szerzdés vétetik irányelvül, szorosan kell minden esetrl rendelkezni, hogy
a' bíróság önkényére igen nagy alkalom ne szolgáltassék. Meg kell határozni mivel tartozik a' házgazda cselédének mílylyenek az egészséges
lakás, szokásos de jó élelem, az ert túlhaladó munkának szigorú tilalma,
pihenés némi id saját dolgai elvégzésére és az isteni szolgálatra, és a'
kialkudott bér. Meg kell állapítani, ha a' szerzdés bizonyos bért nem foglalt magában, mit követelhet a' cseléd. Ott hol a' szokás bizonyos fizetést
állapított meg, lehet azt alkalmazni, de legbiztosabb azt a' cselédi rendben
meghatározni.
Ezt kell tenni azon esetre nézve is milyly esetekben
köteles ápolást és gyógyítást nyújtani a' gazda cselédeinek. Ha a' munka,
melylyet a' gazda követelt, idézte el a' betegséget, vagy más testi bajt,
terjed ki, és
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viszony, nem tartozik-e némi scgt^lylyel a' gazda, ápolásíihoz járulni?
-- A' cseléd tartozásai teszik a' szerzdés másik lényegét, melyly ha kitett némelyly munkákat
ezektl tel leend a' cseléd mentve különben
minden lehet házi vagy mezei dolgokat megkell tennie, a' mint t. i. vagy
hiízhoz vagy mezre a' gazdasághoz fogadtatott.
A' cselcdi viszony
többnyire csak egy bizonyos ideig tart mclylynck elérkeztével megsznik. Ezen esetrl a' cíelédi rendnek kimerítleg kell rendelkezni, minthogy sok kétség 's viszályra nyuithatokot. A' szerzdésben kitett id elérkeztével, vagy a' felmondás megtartásával megsznik minden viszony. A'
felmondási idt a' cselédi szab;ilyoknak kell meghatározni. Vaimak azonban más esetek is, melylyekbcn a' mindkét félt egyenlen illet halál esetén kivül is megsznik a' szolgálat. Ezen eseteket a' cselédi rendben el kell
számlálni, milylyenek p. o. ha durva bántalmaknak, kegyetlenkedéseknek,
csábításoknak, erkölcstelen és törvénytelen tettekre unszolásoknak lenne
kitéve; vagy ha a' gazda lakhelyét más vidékre teszi át, ha a' cseléd házasság 's hasonló önállás által boldogságát eszközölheti mit különben elveszítene. Ez esetben kell-e és milyly kárpótlást adni, ki kell fejezni. Ezek a'
cseléd részérli esetek. Meg kell mondani a' cselédi rendben azt is, mikor
küldheti el a' gazda cselédjét a' rendes eseteken kivül, mint p. o. ha
kicsapongásokat követ el, ha részegségnek adja magát, erkölcstelen életet
kezd vinni a' gyermekeket roszra csábítja htitelenséget követ el, éjjel
csavarog, tzzel, gyertyával veszélyes gondatlanságot gyakorol, ha gazdája nevére kölcsönt csinál vagy ha a' gazda vagyoni állapotja lehetetlenné teszi a' cselédtartást. Ez utóbbihoz tartozik annak is meghatározása, milyly elsbbségi helyet foglal el a' cselédi bér a' csdkövetelések között a' íjazda csdtöme(;ére nézve.
Me^ kell határozni azt
IS, ha hibát 's valami hanyagságot követel a' cseléd, lehet-e elbocsájtani , 's ezen esetben milyly
legyen a' hiba? Ha a' hiány lényeges akkor a' szerzdés megsznik, különben nem elbocsájtásra, hanem
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szerzdés betöltésére nyilik út. A' cselédi rendhez tartozik meghais: ha a' cseléd kárt szenvedett a' munka következtében, tartozik-e azt megtéríteni gazdája: és ha másnak okozott a' cseléd kárt,
mikor köteles a' gazda kárpótlásra mikor kell teljesítenie azon szerzdést, melylyet a' cseléd idegenekkel a' gazda részére kötött; továbbá
követi-e a' cseléd gazdája bíróságát; lehet-e némelylykor bizonyságát
elfogadni milyly körülmények közt tehetik vallomását hitelessé a' részrehajlás lehetsége mellett is; ott, hol czéhek léteznek, a' cselédekkel
készittethet-e a' gazda iparmüveket
és végre milyly természet legyen
a'

tározni azt
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az

elpénz

Miethgeld)
melylyet néhol egészen
(arrha, Miethpfennig
ajándék gyanánt tekintenek, és néhol a' szolgálati id minden megújitásánál újra kiadni szoktak. Ott hol a' szerzdés szolgál a' cselédi
viszonyok alapelvéül, hol tehát ennek az iunnagáróli szabad rendelkezésbl kell eredni, meg kell határozni azt is, kinek beegyezése szükségeltetik arra,
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hogy

gálatba léphessen

a'

gyermek, gyámság
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alatti,

vagy

férjezett

n szol-
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A' cseléd 's gazda közti viszonyokra nézve leglényesebh befolyással van
hogyerre nézve bizonyos
rendszabályok állapíttassanak meg, és hogy állami ellenrködés és kezelés
a'k('tfél közötti kötnttsz^erzöi/rs. Szük.ségcs tehát,
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Ezen ellcnörködést sokhelyütt a' rendörségnek egy osztálya gyakorolja, de máshol bizonyos külön cselédi hivatalok léteznek
Ezek által történik mind a' cselédek félfogadása,
(Dienstbotenámter).
kiosztása,
a' létrejött szerzdés bejegyeztetvén, mi másmind a' cselédek
hol a' rendrségnek jelentetik be. Ezen hivatalok folytonos felügyeletet
alá rendeltessék.

—

—

visznek a' cselédek viselete és erkölcsisége felett is. Sokhelyütt a' cselédi
hivatalok cselédi könyvet is tartanak, melylybe a' gazdák bizonyítványai
beíratnak minthogy ha a' bizonyítvány nem kedvez a' cselédek azt
Néraelyly helyeken cselédi alkunem használják, hanem félredobják.
ellátják a' közönséget cselédekkik bizonyos díjért
szok léteznek
sok viszszaélésekre is
kel, mi a' mellett hogy kevés biztosságot nyújt
A' cselédi hivataloknak a' szerzdés bejegyzésére
adott alkalmat.
nézve azon elvet kell felállítani hogy a' cselédet gazdája tudta nélkül ne
hogy igy a' csábitások és gyakori változások
legyen szabad felfogadni
beleegyezése elegend,
megakadályoztassanak; a' ncselédeknél a'
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Ezen hivatalok, vagy
mert a' férj akarata 's megegyezése feltételeztetik.
máshol a' rendrség elé, tartozik a' cseléd 's gazda közti viszályok eUntéoda tartoznak minden panaszok is kivévén a' nagyobb tárzése is
gyakat, vagy büntetti eseteket. Akár a' cselédi hivatal, akár a' rend-
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rség
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elé tartozzék az elintézés, igen szükséges,

hogy az

eljárás rögtöni,

a' külön cselegyén. Ez okból
mert sokkal több idejök lehet a' cselédi bajok elintézésére mint a' sokféle ügyekkel elhalmozott rendrségnek. Fszükség az
is, hogy csekély, vagy semmi költséget se okozzon az eljárás.
Valamint korunk és a' régi kor, úgy kelet és nyugot között is lényeges
különbség van a' cselédekre nézve. Keleten a' felvilágosodás mveltség
és emberi jogok tisztelete kevesebbre haladott még, mint hogy az emberi
méltóságot mindenkiben eléggé tudnák méltányolni. Innen az ottani
cselédeknek szolgai l.elyzctük. És ezekhez hasonlók az éjszaki országok
Itt a' cselédek inkább
's mind azok, hol a' mveltség még hátra van.
szolgák mint szabad szerzd felek. Itt ezekben nem a' jogalapra fekhanem az urnák puszta önkénye határoz.
tetett szerzdés és bíráskodás
Másrészt keleten és a' félbarbár államokban az ipar és munkának csekély
értéke is levén, szinte az ember is kevés becscsel bír; innen aztán azon
mire az ottani elputúlságos sok cseléd kik a' keletieket környezik
hultság munkátlanság és éghajlat is nagy befolyással van. Nyugoton
ellenben, a' mint halad a' mveltség, ipar és munkásság, úgy emelkedik a'
kezek értéke, és igy fogy a' cselédek száma is. Kivételt tesznek a' gazdagok hatalmasok kik embertársaik felett fényleni 's kitnni akarnak
kik több kényelmet és segélyt igénylenek miért a' n-cseléés a' nk
dek száma is nagyobb szokott lenni.
Korunk emberszeretetét nyilvánítja azon gondoskodás is melylyel a'
cselédek szellemi és erkölcsi kifejldése iránt viseltetik. Nem említve azon
számos intézetet, melylyek a' cselédek anyagi biztosítását illetik, külöDicséretnösen a' sérültek, elaggottak 's kisded gyermekeik irányában.
Lipcsében Berlinben
tel kell megnevezni azokat, melylyek Dresdában

sommás,

és rövid

lédi hivatalok

is

czélszerbbek tehát
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kitntet

Ezen egyletek az

,

erkölcsös cselédeknek jutalmakat osztanak,
bizonyítványt adnak a' becsületeseknek, nyilvános dicséret'
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azon patriarchális viszony, nielyly
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cselédet
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tag-

nagy befolyást gyakorlott: vannak jelenleg intézetek, melylyek azonkivLil, hogy a' cselédek helyzetét biztosítják, egyszersmind kimvelni és javítani is igyekeznek azt. Es llyly nemesít és mvel intézetek alapításával foglalkozzunk inkább, mintsem a'
cselédek rósz viselete és romlottságáré)l panaszkodjunk szüntelen. Általában annak, hogy a' cselédi osztály romlott, legfbb 's majdnem egyedüli
oka az állam gondtalanságában és hidegkebl részvétlenségében rejlik.
Forditson az állam nevelésükre, kiképeztetéskre és anyagi biztosítátel,

és erkölcsiségérc

sukra több gondot, és bizonyosan hbb 's becsületesb cselédeink leendnek.
Hazánkban a' cselédi viszony biztosítására és kifejtésére még igen
kevés történt. Vantiak némclyly hatósági szabályok, melylyekre bízatott
leginkább a* cselédek 's különösen a' bérük feletti rendelkezés, de ezek
nem elegendk, és ezek sem hajtatnak végre. Kimerít és határozott cselédi-rendünk még hiányzik. Az 1844-i országgylésre a' gazdasági egygyesület terjesztett fel cseléd-rendi java^atot. Ebben a' fentérintett elvek
jobbára bennfoglaltattak. A' cselédi könyvek szükségessége és a' szerzdések bejegyzése javaltatott. A' cseléd-intézetek behozatala is ajánltatott, de kötelezés nélkül a' cselédek fogadására nézve. Az or. gylés
azonban el nem fogadta, mert a' kiküldött választmány a' cselédi rendszert a' rendrséíí lénveofes alkatrészének tekintvén mieltt ez rendeztetnék nem látta czélszernek a' cseléd-rendet külön alakittani. Néhol
törvényczikkekben vannak egyes ide tartozó szabályok elszórva
p. o.
ujabb törvényeinkben a' rendri károk megtérítésére nézve. Néhol cselédi
hivatalok is léteznek, de csak magán-intézetek alakjában, mint Pesten,
melyly a' közkívánatnak távolról sem felel meg. A' cselédi viszályokat
a' rendrség intézi el. A' cselédi bizonyítványokkal a' legnagyobb viszszaélések történnek
szigorú rendszabályok és felügyelet hiányozván. A'
szerzdések bejelentése cselédi könyvek és segéd vagy nemesít egyletek hazánkban még ismeretlenek. Nem csuda tehát
hogy hazánkban,
hol olyly kevés történik ezen nagy jelentség osztály érdekében és
kifejldésében, olyly kevés hü, erkölcsös és becsületes cselédet talál,
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Csengei'i Antal m. akad. lev. tag., a' Pesti Hírlap szerkesztje Kossuth
és Szalay L. után, egyike legnagyobb készültség 's legalaposb tudományú
bár még fiatal publicista Íróink- ós journalistáinknak, szül. Nagyváradon
1822. Atyjának Nagyvárad egyik jelesb jogtudósának 's keresettebb
ügyvédének házánál ki nem csak a' hazai hanem külföldi jobb Írókat is
olvasta és szerette, 's kinél Kölcsey, Kazinczy 's egyebek Is megfordultak.
Igen alapos nevelést nyert
és már korán kifejlett Ízlése és vonzalma a'
classicusok iránt. Ugyanott szerezte els politikai eszmélt 's hajlamait,
mert atyja háza a' bihari szabadelmü fiatalságnak központja volt. Iskolai
tanulmányait nagy sikerrel végezte Nagy vár:i ion 's miután az ottani akadémiából, a' Beöthy Ödön követválasztása körüli mozgalmakban részvéte
miatt kitiltatott, Debreczenben. Törvényes gyakorlaton volt Beöthy
Ödön akkori bihari alispánnál, 's Beöthy oldalánál gyakorlatilag áttanulta
a' megyei közigazgatás minden egye» ágát;
irta azon jeles körleveleket,
,

,

,

,
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miket akkor Kossuth lapja, mint remekeket emelt ki, és Betkynek legnabírva, igen sok jót eszközölt a' megyei viszszaélések
de e' munkáját nem
terén. Irt is ekkorában a' megyei közigazgatásról
adta ki; mert id közben olvasmány, gondolkodás, a' megyei élet kimeritö
ismerete, 's a' középkori institutiók mélyebb tanídmánya által mindinkább
melylyet késbben a' szerkesztése
közeledett a' központosítási tanhoz
nem
és kitisztulván
's meggyzdése változván
alatti lapban képviselt
hanem valami jobbat
akarta a' meglev hiányosat önteni rendszerbe
alkotni 's formulázni. Majd országgylési írnok volt gr.Zichy Ferericz, bihari
fispán oldala mellett, 's egyszersmind a' Pesti Hírlap országgy. tudósításainak egyik írója. Ekkor frá jeles értekezését Wieyandnsik Henszlmann
Imre által szerkesztett Vierteljalirschrift aus und fr Ungarn czímü folyóirata számára a' „magyarországi katonaélelmezésröl 's e' tárgybani

gyobb bizodalmával

,

,

,

,

,

tanácskozásokról" (1844). Széles és alapos publicistái ismeretei, szerénységgel párosult önálló szilárd jelleme b. Eötvös, Sz-alay L., Szemére B. 's
az ujabb politikai iskola többi férfiának, kik táblabírói ósdi formák , sallangok és sekély esség helyébe európaibb és a' kitisztult elméletekkel és
tudomány haladásaival egyezbb eszméket és modort ültettek ismeretségébe st barátságába jutván, Eötvös és Szalay által az akkor hanyatló
Pesti Hírlap szerkesztésére kéretett fel, melylyet 1845-ik év második felétl
,

fogva egész 1849-íg vezetett. ízletes, tapintatos, és mindenkor következetes szerkesztése alatt nagy számú uj, akkorig ismeretlen eszme vítattatott meg a' legnagyobb alapossággal 's terjesztetett el a' hatalmas orgánum
maga is jeles vezérczikkeket írt. Nevezetesen a' sz. kír.
által, melylybe
városok ügyének kérdését egészen uj térre állította melylyet pártja el is
fogadott, 's melyly valóban egyedüli módja vala a' kérdés megoldásának,
a' táblabírák nagy
ha a' forradalom közbe nem j. A' megyei tudósok
a' túlságok emberei, a'
része
az eszmékkel tisztában nem lev tömeg
tudományt félvállról tekint, magukat épen ezért practicusoknak nevezni
szeret polítícusok eleinte sok ellenszenvet mutattak az uj pálya iránt,
melylyen a' „rfocírma/r" gúnynévvel (?) illetett iskola járdáit, de lassankint többnyíre kibékültek azon higgadt szabadelmü , mindenkor nemes,
túlságokra soha nem vetemed de elvek és jogok iránt soha nem alkudó
íránynyal, melyly a' lapnak tulajdona volt. (L bvebben Pesti Hírlap).
A' szerkesztése alatti lap, melyly ekkor culmínált 1848. folytán okosan
és férfiasan védte a' Batthyány-minísteriumot harczolt a' terrorismus a'
XV-dik Márczius fattyúszelleme ellen, 's 1848. végével csak azért sznt
meg (noha 6000 elfizetre emelkedett Csengeri szerkesztése alatt), mivel
feladatát befejezettnek véle
's az események rohama vévé át ész helyett
a' dolgok kormányát.
Szemere másod ízbeni belügyi ministeriuma 's
ministerelnöksége alatt Csengeri tanácsossá lett, 's leginkább codificationális munkákkal foglalatoskodott, mire kitn képességét már a' képvisemunkálház szabályzatának kidolgozásábani részvéte, és egyéb e'
mint független literátor él Pesten "s
latai által bebizonyítá. Jelenleg
több barátival társaságban magyar szónokok és státusférfiak jellemzéseit
rövidségével 's
adja ki. Nyelve a' francziák kifejezésbeli praecisiojával
diszével a' jobb német vagy inkább angol irók alaposságát köti öszsze,
és valóban a' genfi 's angol iskola iróit leginkább kedveli és követi. Kész,
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,

,

,
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helyes ítélete szerint, sohasem vész cl, tekintete
de azért nem irtózik a' részletektl. Ellenkezje
azon felületes bár gyakran liires egyéniségeknek, kik csak az irodalom
felsziiién úszkáló eszméket sajátítják el,'s mélyre hatni, és teremteni nem
képosek. Mint stylista rövidséget 's praecisiót díszszel és olylykor classicai zamatai píirosít; a* hoszszadalmas
periódusos Írásmód helyett
hozta be a' rövid szabatos sententiosus Írásmódot journalistikánkba.
Mint politikus gyökeres reformer, határozott democrata, de csak enynyiben is forradalmi ember;
ha a' létezt megtámadja 's lerontja,
azonnal valami mást és jobbat javasol helyébe, ez pedig nem forradalmi
fljárás. A" történettan mezején folyvást szoi-galmasan zött elkészületei
azt reményltetik, hogy belle hazánknak igen jeles történetirója válandik.
T.
Cserkeszháború. Azon kemény háború, melyly huznmos id óta az
oroszok és kaukazushegyi népek közt dühöng, cserkeszháborúnak neveztalán mert a' többi népfajok közt a' cserkeszek viselik benne legtetik
vitézebbül majiokat. jVIidn Oroszország a' múlt század második felében
's a' fegyveres vonalt,
a' Kaukázus éjszaki részén hatalmát szilárditá
melylvnek alapját már Péter czár megvetette mindinkább a' Kaukázus
védfalai felé terjeszté lassankint fölébredt a' még soha idegen urnák nem
hódoló ers hegyi népek féltékenysége olyly hatalom ellen, melyly az erszak és ravaszság minden eszközét elvette, hogy a' hegyek szabad fiait
megigázhassa. Egyszersmind a' török kormány is méltán hívé, hogy mindenek fölött a' kaukázusi népek volnának képesek ers gátat vetni az
orosz hatalom terjedésének; de mivel az izlam még akkor nem vert ott
ers gyökeret, fleg Mahomed tanának terjesztésén kellé dolgozni 's azzal
fanatizálni a' népeket. E' végre a' török kormány által az elhírhedt Mohamed Maiiszur murschid (vallástanitó), utóbb politikai fnök, használtatok
eszközül, ki tüzes beszédben halált hirdete minden gyaurnak (nem mahoaz oroszoknak ; csamedánusnak) 's névszerint az örökös ellenségnek
patonkínt körüle öszszegyült igazhivó földiéit személyesen vezetvén ellenök. Gyakori beütéseket tettek a' síkságon lev orosz birtokokba (még
akkor a'czárnak egy talpalatnyi földje sem levén a' hegységben), 's mindanynyiszor zsákmány nyal jól megterhelve tértek viszsza a' hegyek egyszer fiai 's ismét másokat uj beütésekre ingerlének. A' Kaukázus nyugati népei mindeddig többnyire keresztyének, de igen közönyösek voltak;
's ezért Scheieh ]\Ianszurnak könynyen sikerült, a' cserkeszek néhány
fejdelmét, jelesül a' kabardokét, kiket Oroszország már meghódított volt,
az izlamra téríteni , de fanatizálni nem mert a' büszke cserkeszek általában vonakodtak a' Kaukázus többi népeível, névszerint a' keleten lakó
levén eddigelé az uralTschetschek- és Lesghekkel közösen mködni,
kodó nép. ^[iután a' török seregek Bathal pasa alatt megverettek 's Anapába viszszavonultak , Scheieh Manszur is ide vette be magát 's a' várat
védelmezni törekvék eleinte szerencsével, az oroszok ellen; de Gudovitsch 179 l-ben ostrommal mégis elfoglalá 's a' kaukázusi prófétát fogolyIt'tekho,
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Több murschidok után, kik semmi vagy igen kevés politikai befolyással
bírtak, Kast Mollah murschid mint az oroszok legelkeserültebb ellensége
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lépvén fijl, 1831 -I májuslian tetemes hadseregével megverte Taube tábornokot, Tarku várost elfoglalta, kirabolta, és az ottani fellegvárat, késbb
pedig Derbend igen ers várat is ostrom alá vette de KocliauoíF tábornok, az ostrom alól mindkettt felszabadítá. Kasi Mollali nov. 1-én a'
Terek melletti Kislár nev megersített várost megrohanván, makacs védelem után elfoglalta, 's gazdag zsákmánynyal viszszatért a' tschunkeskani
erdbe, hol lakhelyén Himriben várta be a' tavaszt ekkor fanaticus serea' Terek-vonal körül mindent
o-eivel ismét megindult az oroszok ellen
pusztítva és rabolva de végre kénytelenitteték Roseu tábornok nagy hada
ell viszszavonulni a' magas sziklán fekv és hármas fallal körzött Himribe, a' legmakacsabb ellenállásra szánván el magát híveivel, kik közt volt
a' késbbi hires murschid Schamil is. Az oroszok körülfogák a' várat hogy
senki se szökhessek ki belle. Az átadás minden föltételeit megvetéssel
utasiták viszsza a' vitéz védelmezk; még akkor sem akarta megadni magát az rizet, mikor már a' hármas fal belövetett. 1832. oct. 18-án reggel
Himrit az oroszok ostrommal csakugyan bevették, 's Kasi Mollaht agyonverve találták. Mikép menekült légyen meg Schamil, nem tudatik; de
csudálatos megszabadulása késbb neveié befolyását.
E' fanaticus murschid halála után Ilamszad-Bég nev murschid állott
a mozgalom élére, kinél a' fanatismus 's ékesszólás hiányát a' személyes
vitézség 's hadi tudomány pótolták; de 1834-ben Hadslii Murád által
meggyilkoltatván igy az oroszok egyszerre megszabadultak legnagyobb
ellenségöktl. Azonban Hamszad Bég párthívei a' gyilkos Hadshi Muradon rettenetes boszut készültek állani 's a' már korábban nagy befolyású
;

;

,

;

,

,

murschid Schamil vezérlete alatt Chunsak ellen indultak. Schamil eleinte
viszszaveretett de uj ert gyjtvén, Laszkoi tábornokot, kit az oroszok
szorongatott szövetségesök Hadshi Murád segítségére küldöttek megegyik legvitézebb tábornok a'
szalasztotta. E' hírre Klukenaui Kluke
Kaukázuson (magyar születésnek mondatik), Temirchan-schurából a'
parancsnoksága alatti segédscreggel oda sietett, öszszegyjté Laszkoinak
vette, gyzedelmesen haladván Chunelszéledt hadait, és Schamllt
min Hadshi
saklg, hol Achmed Mohammed Mirsát tette fejdelemmé
Murád nagyon megboszankodék mindazáltal az oroszok iránt most is
;

,

,

zbe

;

;

föltétlen hódolatot mutatott.

Himri bevétele után az oroszok nem helyeztek többé különös fontossáa' Kaukázus keleti részében folyó háborúra, ellenben a' cserkeszek
ellenire annál nagyobb figyelmet fordítottak, megbízván Veljamineff igen
vitéz és rendkívül ügyes tábornokot 1834-ben a' már Paskewitsch által
Cserkeszország meghódítására készített terv kivitelével. Mindeddig ott

got

csak guerillaháborut viseltek az oroszok ellen, még teljesen hiányzott ama
csudálatraméltó rendezés, melylyet a' háború 1840 óta nyert Schamiltól,
ki Hamszad bég alatt tanulván a' hadakozás mesterségét, 14 év alatt
anynyira vitte hogy a' legtanultabb oroszok is bámulták. Schamil jól
tudta, hogy mindenek eltt x\vart kell birtokába keritnie, 's a' legközelebbi két év alatt csakugyan elnyomult egész Chunsaklg, de Hadshi
,

Murád

által, kit mindig egy orosz tábornok segite, viszszaveretett. Schamil azonban se' bátorságát, se' reményét élnem vesztette, 's 1836-iki
öszszel olyly csapást adott az oroszoknak, melyly neki nagy számú uj
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párt Ili veket szerzett. INIe^roliaiita

t. i.

hirtelen

ahitt álló orosz luulosztályt Asehilta falunál,

íx

gróf Iwelitsch vezérlete

mind egy lábig kiniéletleniil lekaszabolta. Fasi orosz tábornok Chunsak niegersitésérc küldetvén,
Derbendbdl 12,000 iinberrel megindult Dargón keresztül Avarba, 's útját
egyenesen Aseliilía télé vette, hogy az oroszokon ejtett szégyent megboszulja. E' nagy falu közelében
egy nagy földnyelven, raelylyet három
oldalról foly körül a' mély Koiszu, fekszik Achulkt> vár, hol Ali bég nev
fnök több napig ellentállott a' legkeményebb ostromnak, 's végre a' túl's

,

nyomó orosz ern keiesztülvágta mag:it. Jlkközben pedig Schamil egy
orosz hadosztályt líníschnieíi" ezredes alatt Tilltlii falunál ismét mcgszalasztott, 's itt

ers

állást

gyent szinte lemosandó.

vn midn Fasi egész erejével eljött, az uj széKés szig egymással szemközt állának az ellen,

ségek, a' nélkül hogy valamelylyik engedett volna, 's végre is mindketten
elvonultak. Schamil nem nyugtalanitá ugyan többé 1838-ban vvz oroszokat, hanem több természetes várakat megersített, névszerint Achulkót,
melylyet az oroszok egészen leromboltak. De az oroszok is használták
idejöket, a' mint csak lehetett, különösen Achulko ostromához készülvén.

A' harczvágyas Grabbe tábornok vette most át a' fvezérséget és csakfalunál olyly véres és makacs ütközetre került a' dolog,
min még eddig a' Kaukázuson nem vívatott, 's melyly hallatlan! két
egész napig tartott. Nem harcz és nem csata, hanem öldöklés "s mészárlás
volt a' kaukázusiak csak lépésrl lépésre liátráltak, de a' harczmezt
mindenütt orosz vér áztatá. Itt is a' gyilkoló ágyuk billenték le a' mérleget. Az ellenség Koiszubui vidékre futott csakhamar követve az oroszoktól. Itt álltak
a' sziklafészek eltt, melylyet minden esetre el akartak
foglalni; de nem sokára átlátták, hogy Achulkót nem olyly könynyen foglalhatják el, mint gondolták. Kénytelenek voltak a' fakít megtisztítani az
ellenségtl, mieltt magát az ostromot elkezdhetek jun. 12-én, és csak
aug. 17-én, de iszonyú veszteséggel, vétettek be az els ersítvények.
Schamil végsleg szorongattatván, becsületes föltételek alatt megajánlá
az átadást, st egy fiát kezesül is akará adni ámde a' dölyfös Grabbe nem
egyebet, mint magát Schamilt kívánta ; mit a' hegyek büszke fia boszusan
viszszautasitván, az ostrom megújult; de az oroszok diadalmi bemenetet
mégsem tarthattak, ámbár a' férfiak majd mind megölettek vagy a' viadalra képtelenekké tétettek mert kétségbeesett gyermekek 's aszszonyok
furiái álltak dühödten ellenök. Rettent mészárlás kezddék. A' haldoklók
hörgése 's a' sebesültek iszonyú jajgatása közt elvégre aug. 23-án vonultak be az oroszok a' füstölg romokba. Schamil azonban kötélen leereszkedvén, az utána küldött golyók daczára szerencsésen elért a' túlpartra
és eltnt. Megboszankodván az oroszok, hogy Schamil elillant, a' meghódoló falukat is borzasztólag sarczolták. Fogcsikorgatva trték a' lesghek
e' méltatlanságot gyziktl
de szívökben rettenetes boszut esküdtek
ellenök. Még Schamil nyílt ellenségeit is felláziták az oroszok kegyetlenségei. Schamil megragadá a' kedvez pillanatot, magának több párthíveket szerzend és hadviselésében jobb rendezést behozandc). Títokteljes
kiszabadulása Achulkóból 's azeltt Ilímríbl személyét sajátszer regélyes
lepelbe burkolá. Azt beszélek t. i., hogy mindkét helybl maga ]\[ahomed
vezette ki a' murschidot, és harczosául választá a' hitleuck elzésére. A'
,
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ravasz pap több
lag)

sem

ételt

napig egy híres barlangba zárkozék,

sem

italt

magához

,

hogy az

vn

nem

isteni sugallatok

(látszó-

iránt annál

fogékonyabb legyen 's aztán hirtelen megjelent az elánmit nép eltt,
raelylynek sokasága óránkint növekedett. Lángszavakkal festé a' veszélyeket, melylyekkel az izlámot az eretnek muszkák túlnyomó hatalma fenyehogy azoknak elzésére segédkezet nyújtgeti, és inte minden igazhivöt
sanak. Fejér öltönybe burkolva járt Schamil faluról falura, vidékrl vidékre, mindenütt a' tiszta hitet és a' hitleneknek halált hirdetve. Más papok
is hasonlót cselekvének. Legmeghittebb párthívei 's legvitézebb harezosai
magokat a' nagy, az istentl küldött Schamil mester tanitványinak nevezek. A' murschid (tanitó) és raürid (tanítvány) nevek 1840 óta diszczimmé
lettek 's fontos politikai jelentséget nyertek. A' siker Schamilnak saját
várakozását is fölülmúlta. Az oroszoknak kevéssel azeltt meghódolt Koipéld. Szolotaus, Awuohs,
szubui és Gumbet , ugyszinte több más vidék
Itschkeria és egész Tschetschország lakosai Schamilhoz csatlakoztak ki
most Itschkeriában egy sürü erd közepett fekv Dargo nev falut választá
lakhelyéül, 's innen intézé mködéseit.
Az Achulko elfoglalása által örömittasokká lett oroszok eleinte nem
sokatgondoltak Schamil haladásával, 's Golowin fhelytartó
ki báró
Rosen helyét már 1838 óta pótolá
csak akkor vonatta öszsze az orosz
seregeket, midn hire jött, hogy Hadshi Murád az oroszok kegyetlenségei miatt, miket földiéin elkövettek, 's vele is éreztetett dölyfös és méltatlan bánásmódjokért, noha neki nagy háládatossággal tartoztak volna,
fellázadva, Schamilhoz csatlakozott, 's nagy szánni avarokat vont maga
után de a' tschetscheket, daczára az alig 20 mérföldnyi hoszszu vonalon
általok készített 12 ersségnek, nem birták korlátozni. Avart is, e' nyilt
és mindenfell ellenségtl környezett tartományt, féltvén, serényen kezdek
ersségekkel ellátni. jS'evezetesen Himrit és Achulkót újra megersítették, 's a' chunsaki utón még hat ersitvényt építettek. Schamil pedig
mindezen készületeket nyugottan nézte 's Icgkevesbbé sem gátolta.
Hogy az oroszok annál hathatósabban munkálhassanak, már 1840-ben
több mint 15,000 emberbl álló gyalogság és lovasság 's egy brigád tüzérség érkeztek a' Kaukázus keleti részében lev hadsereg ersítésére. Golowin fvezér 1841-ben maga állott a' vállalat élére, 's elször is az awuchés szolotauiakat készült elpártolásukért megfenyíteni. De Schamil is
elsietett az ország belsejébl, útjában napról napra rendkívül szaporítá
seregét, 's az oroszokat Awuch és Szolotau vidékekben foglalt ers állásaikból ismét kikergeté. Csak Tscherkei, hol egy megersített hídft csináltak, maradt még birtokukban.
Szintolyly szerencsétlenek voltak az
oroszok Lesghistan délkeleti részében is hova Fási tábornok a' daghestani hadosztály élén küldetek, megbízatván még egy téli táborozásra azon
vidékek ellen, melylyek legközelebb Schamilnak meghódoltak. Gyorsan
el is nyomult a' tábornok Andalal vidékig, hol Tschoch falut csekély
ellenállás után bevette ; de hirtelen megjelenvén Schamil tetemes hadsereggel, az oroszokat Tschoch- és egész Andalalból cHlzte ; aztán rögtön
,
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Kumckba,

a'

kasikumcki chánság fhelyére

sietett,

's

ezt

minden

további ellenállás nélkül bevette, melyly alkalommal az egész fejdelmi
családot elfogta. A' beállott tél nem engedé meg az oroszoknak, hogy
17
Uj h. hm. Tár. II. köt.
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Kimiik'kba uj táborozást nyls!s:inak; de 1812. évi kikelctlíor már oda
.sietett Argutinsky (örtnény), 's azt vö\n\ védelem után feladásra bírta;
minek hirére Schamll hirtelen Argutinsjkynak háta mögé került 's néhány
apró csatát váltott vele, mely Ivekben gyztes is maradt; azonban meghall's
ván, njikép Grabbe is elkezdette az éjszaki részen az ellenségeskedést
már Dargót fenyegeti, ennek védelmére sietett.
A' császár maga is volt ugyan már (iSiJT szszel) a' kauknznsi tartománvokban és saját szemeixel látta az ottani hatlviseléssel járó nagy
nehézségeket: de mégsem foghatta meg a' dolgok állapotát, miután
Aehulko eltbglaltatását olyly pompásan hirdetek nekie. Hogy tehát ilyly
gyzelem után Oroszország befolyása a' hegységben anynyira megcsökkent, 's hogy olyly rendszabályok, mint 20 vár épitése, szükségeseknek
tartattak, ez nagy bizalmatlanságot támaszta benne az ottani orosz vezérek iránt miért is gróf TschernitschefF hadügyministert a' helyszinére
küldé, miszerint ott ismerkednék meg a' kaukázusi tartományok állapotával, 's aztán tenne jelentést róla urának. Grabbe tábornok pedig a' ministerf'nököt egy merész tettel akará meglepni, melyly nem kevesebbl mint
Dargo elfoglalásából fogna állani. Grabbe tehát elhatározá, az itscheri
erdkön keresztül nyonuilni Sehamil uj laka, Dargo, elvételére. 1842.
máj. 25;'-én elkezddék e' hadjárat a' csak egy év eltt é})itett Gerselaul
várhói, a' Jakszai nev kis folyam mentében. Az oroszok csakhamar elju,

;

sr

erdkbe melylyekben ember fejszéje még aligha
tottak már a'
pusztitott; de csak igen lassan haladhattak a' fák srsége 's a' föld
minsége miatt, a' különben négy ló által húzott ágyukat gyakran emberek
által kellvén a' legnehezebb pontokon keresztülvontatni. A' nehézségek
,

noha az ellenség még eddig csak csatározott.
Tapasztalt tisztek viszszafordulást tanácsoltak Grabbénak; de tanácsuk
meg nem hallgattatok, midn az orosz hadsereg helyzete a' második estve

mindinkább szaporodtak

,

már aggasztóvá Ion. Csak most tn Sehamil komoly megtámadásokat. A'
harmadik nap reggelén még ugyan elre mentek az oroszok, de déltájban
Sehamil hirtelen egész erejével az orosz táborra rohanván, csakugyan
parancsot kellé adni a' viszszavonulásra azonban alig tétetett meg az els
;

hátrálási mozdulat, már az itschkerek olyly hevesen csaptak az oroszokra,
hogy ezek nem is birtak ellentállani. Este felé még ádázabb ln a' harcz;
a' kaukázusiak kivont karddal egész az orosz tábor közepébe rohantak 's

ördögi kedvvel öldöklének. Az ój ugyan félbenszakitá a' harczot; de Sehamil és harczosai legkisebb pihenést sem engedtek az ellankadt és rettenetes szomjúságtól gyötrött oroszoknak. Másnap reggel a' harcz hasonló
elkeseredéssel folytattatott. A' kaukázusiak egy orosz dobost elfogván,
vele doboltattak, liogy az utat nem tudó oroszok annál bizonyosabban
kezeik közé kerittessenek, egyszersmind ujolag kivont karddal rohantak
rajok, még pedig ezúttal a' centrumra, ezt szétverték 's az ágyukat mind
elvették. De ekkor az oroszok is neki bszültek, 's vad dühhel ezek
kik egy részét az ágyuknak oda
rohantak viszont a' kaukázusiakra
hagyák. Az erdn kivl lassankint gyengült a' csata 's végre egészen
megsznt. A' legszomorúbb állapotban érkeztek meg az oroszok öt nap
múlva Geraelaulha. 2()()0-en estek el, és sokan haltak meg még késbb a'
kapott sebekben (>() tisztbl csak 24 jutott el a várba. Kkközbeu Tschcr,
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megérkezett Gerselaulba és szemtanúja volt a' szomorú
Íö
kudarcznak. Saját szemeivel látta itt mit tehet egy bármily ly kicsiny, de
fanatizált nép, a' túlnyomó er ellen is. Meggyzdött, hogy itt inkább az
id, mint az erszak segithet, 's olyly szándékkal utazott Pétervárba, hogy
Még ugyanazon
a'
császárt a' további véres háborúkról lebeszélje.
évben Schamil egy második kemény csatát vivott, és gyzött, Koiszubui
vidéken, melylyet az oroszok végkép elhagyni kénytelenittettek. Szerencsésebbek voltak Lesghistan délkeleti részében. Kumück birtokukban
Schamil most már Imám nevet
maradt 's még jobban megersittetett.
nitscheíf

,

—

—

viselt.

Az ügyetlen Golowin viszszahivatott ugyan 's helyébe az egész Oroszországban köztisztelettel biró Neidhardt tábornok küldetett; de azért
mégsem volt szerencsésebb az orosz fegyverekre nézve az 1843-ban újra
kiütött háború, melylynek folytában Schamil egész Avart és Akuschát
az oroszoktól elpártolt néptörelfoglalta, 's párthívei számát még több
zsök csatlakozása szaporította. A' császár pedig iszonyúan megboszankodván, elhatározá most, egész hatalmával agyonnyomni Schamilt 's
ekkép a' háborúnak véget vetni. A' kaukázusi hadsereg tehát az eddigi
60,000 emberrl 120 130,000-re szaporittatott, öt hadosztályt képezve;
mindegyik hadosztálynak külön vezér adatott, ki általában csak Neidhardt
fparancsnoksága alatt állott. Neidhardt, kinek állandó szállása Tscherwmig
lennoi nev régi kozák faluban a' Terek mellett volt, legelször is
Gurko
Freitag, a' Szunsha- vonal parancsnoka, a' Tschetschfóldrc beütne
és Lüders tábornokokkal a' pártüt tscherkeieket és dargoiakat megzabolázni, 's aztán Avarba, az ellenség mostani közé[»[)Oiitjííba, elnyomulni
Schwarz pedig a'
szándékozott. Ugyanakkor Argutinsky Kumückon
tulaj donképen i Lesghistánon keresztülmenendk vagy legalább az ottani
néptörzseket foglalkoztatandók valának, nehogy ezek segítségre jöhessenek; végre Nesteroffnak a' tschetscheket kellé nyiigtalanitnía.
Késn érkezvén élelemszerek a' hadsereg szamára, Neidhardt tábornok
csak 1844-i júniusban kezdhet el hadmunkálatait. Mintegy 30,000 emberrel megindult tehát a' tscherkeiek ellen a' Szulak jobb oldalán Tschirjurt
melylyet elre akartak tenni,
falu felé de ugy szólván minden lépést
erszakkal kellé kiküzdeniök mert a' tscherkeiek, tudván hogy harmadszor nem nyerendenek bocsánatot, csak a' legvégs védelem után hátráltak, ugy hogy három egész hétig tartott a' harcz, mig Neidhardt a' faluig
ostrommal kellé bevennie. A'
elnyomulhatott
's itt is minden házat
második csapás Dargo köztársaság ellen volt intézve melylyben Schamil
24,000 emberrel állott de e' táborozás még meg sem nyittatott midn
villámütés gyanánt jött a' hir, hogy Dániel Eliszui szultánja fellázadt, az
orosz tisztviselket elkergette, 's most harczra készen áll Alasan mellett
Schwarz tábornokkal szemközt 's csakugyan itt volt az els ütközet a'
második pedig Kach falunál a' szultán
ki most már Dániel-bégnek
nevezé magát, mindkét izben hátrálva, végre Eliszui várába vonidt innen
hogy már harmadaz oroszok kétszer verettek vlszsza olyly véres fejj(!l
szor teljességgel nem akartak engedelmeskedni a' megtámadási parancsnak de késbben Nudliból BekoíF ezredes 300 emberrel segítségre jvén,
midn már a' közel hegvre felhágott, észrevette Dániel az ellenséget, ezt
,

—

—

—

—

,

;

,

;

,

,

,

;

,

;

;

,

,

;

,

;
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azonban Argutinsky egdsz hadosztályának tartván melylynek már csak
azért sem állhatott volna ellent, mivel vára élelemmel sem volt kellleg
még azon (\jszaka övéivel együtt a' hegyekbe futott, ugy hogy
ellátva,
másnap reggel a' bámuló oroszok egy kardvágás nélkül bemehettek az
Argutinsky is munkálkodott a' szamurschi hadosztályelhao-yott várba.
lyal, jelesül Kuwetschi falu ellen, melyly már a' legrégibb idk óta hires
lön az ott készült fegyverekrl, 's most leginkább innen kapott Schamil
puskákat és kardokat ezért tehát, de fleg azért, mert a' hires kaukázusi
érdekükben feküdt az oroszoknak e'
fal Derbendtl csak eddig nyúlik
fontos helyet ellenségöktl elvenni. Argutinsky hirtelen megrohaná e'
falut, 's a' rémült lakosok tüstint meghódoltak, 's megígérték, hogy ha
Argutinsky viszszavonja seregét 's orosz katonákkal nem terhelendi ket,
Schamilnak nem fognak többé fegyvereket szolgáltatni. El levén érve a'
Ekközben elkezddött a' hadmunkálat
fczél, Argutinsky viszszavonult.
Dargo ellen Is, melylynek meghóditásáról közelebbi adataink nincsenek;
csak anynylt tudunk, hogy Jely és Gilly faluknál kemény csata vívatott.
Ez volt eredvénye az olyly pompásan hirdetett 1844-i táborozásnak; ez
,,Az orosz sas fenyegevolt valósítása egy proclamatío ime szavainak
tzve lebeg fölöttetek (kaukázusiak), és az, melyly ugyanazon idben ott,
melyly a'
hol a' nap felj, és ott, hol a' tengerbe merül, megláttathatik
Kasbek és Elbrusz, valamint az apró dombok fölé egyaránt repül, titeket
Oroszországban minden rósz kimenetel a' vezérmindenütt elérend."
nek tulajdonittatik; és így a' „német pedáns" is, mikép Xeidhardt az
oroszok által neveztetek, mint alkalmatlan , viszszahivatott.
Gróf (késbb berezeg) AVoronzoíT, ki különös elszeretettel viseltetett
,

—

—

:

,

—

:

,

—

cserkeszek lovagiassága 's általában kelet iránt 's ki a' Kaukázuson
kezdette katonai pályáját, és a' császárnak több, névszerint Cserkesztartatok most is azon férfiúországot tárgyazó megbízásában eljárt,
Felhatalmazásokkal,
helyeállithatná.
Kaukázusban
békét
a'
ki
a'
nak
minkkel eddig még senki sem birt, ellátva, berezeg AVoronzoíF 1845. év
tavaszán lépett Neidhardt tábornok helyébe. A' pétervári haditanács nem
adott többé utasító rendszabályokat a' berezegnek, mert az uj helytartó
és fvezér csak közvetlenül a' császárnak tn jelentéseket. Tudta AYoronzoíf, hogy a' mostani harcz fleg Schamil személyességétl függ, 's hogy
a' háború egyszerre elfoje' szerint, ha e' fnököt hatalmába kerítené
tathatnék a' sikernek tehát legnagyobb és csaknem egyetlen lehetségét
azon eset föltételezvén, ha Schamilt (mint azeltt Grabbe Aclmlkóban)
bármílyly ers várban bezárhatná, e' végett Woronzoff legfkép a' murschid székhelyét, Dargo falut, vette szemügyre. Jun. 12-én Vnessapna10,000 emberbl
jából nyitá meg a' táborozást. Lüders vezérlé a' 12
álló tschetschi hadosztályt, berezeg BebutofF (örmény) pedig az egy harmadrészszel kisebb daghestáni hadosztályt. A' lesghek viszszavonultak a'
gyzelmesen haladó orosz tábor eltt ugy hogy az oroszok egész Andi
vidékig elnyonudhattak. Itt nnitatkozott elször az ellenség hatályosan,
ugy hogy ezeknek szakadatla's mindenfell nyugtalanitá az oroszokat
nul fegyver alatt kellett állniok. Ezúttal AVoronzoífnál igen sok testrtiszt volt Pétcrvárból, kiket a' kaukázusi háború megtanulása végett

a'

,

—

,

,

:

—

,

,

küldiUt ide

a'

császár.

Ezen tapasztalatlan emberek mindazt, mit eddig

a'
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kaukázusiak vitézségérl hallottak, túlzottnak tárták, és Schamilt 's párthiveit, mivel ezek edcligelö mindenütt viszszaliuzták magokat 's még a
legersebb állomásokat is csekély ellenállás után elhagyták, gyáváknak
nevezek. De most már látták nagy rémülésökre hogy a' ravasz Schamil
sokkal jobban ért a' kaukázusi hadmvészethez, mint k. Schamil t. i.
's ilyly iiagy,
eleinte szándékosan csak igen csekély ellenállást mutatott
sok nélkülözéshez szokott több mint 24,000 emberbl álló hadsereget
csak azért eresztett be mélyebben hogy annál bizonyosabban megsemmithesse. Néhány nap múlva már az oroszok helyzete aggasztóvá lu
Andiban. Schamil az Assal nev bérczeken állott, melylyek dél felé Andit
Technuzal vidéktl elválasztják, 's innen támadta meg az oroszokat. Wo,

,

,

,

ronzoíF, a'

került

a'

fnököt elzend, kivonult Andibl 's elkeseredett ütközetre
melylybl a' lesghek hirtelen orditva vonultak viszsza
,

dolog,

Technuzalba. De e' csata is 's még inkább a' futás hadi cselnek bizonyult,
mert Hadshi Murád azalatt a' burzukali szoros ut rizetét kardra hányatta, innen pedig berezeg BebutoíF elébe nent, ki nagy hadszállitványt
hozott Andiba, 's ugy megverte ezt, hogy az oroszok majd mind ott hagyván a' társzekereket, leg-nagyobb sietséo-oel Perewal-Kirkbe viszszavonulni kénytelenittettek. Oránkint mindinkább átlaták az oroszok bajos
helyzetöket Andiban, kivált miután a' lesghek minden szállítást megakadályoztak. Csakjul. 16-án érkezett anynyi élelem, hogy WoronzofF a'
hadjáratot folytathatá. Az öszszeköttetési vonalhoz tartozó 14 zászlóalj
vezérletét tehát BebutoíF herczegre bízván, maga "Woronzoíf 11 zászlóalj
gyalogsággal 's 2 3000 egyéb katonával jul. 18-án gogatli táborhelyérl megindult, legközelebb a' Retschel nev andl hegység hátán keresztlmenend. A' Retschel éjszaki lejtjén kezddnek az erdk, 's sbükköktl
Dargo.A'hegy tetejére minden
környezve fekszik ott Schamil székhelye
további ellenállás nélkül feljutottak az oroszok. De most Schamil hirtelen
itt termett harczosaival, 's olyly ervel rohant az oroszokra, hogy ezek csak
a' legszorosabb öszszezárkozás által menthetek meg magokat. Levagdalt
fákból készült torlaszok követék egymást, melylyeknek mindegyikét szuronynyal kellett bevenni, mert itt az ágyukat épen nem lehetett használni.
Kivont karddal rohant gyakran egy kaukázusi a' másik után az orosz
tábor közepébe, 's kíméletlenül levágta, a' mi csak elébe akadt, mígnem
is megtaláltatván, halva rogyott le. Schamil minden élelmi és egyéb szereket elhordatott Dargóból, 's midn az oroszok végre bevonultak a nyílt
faluba, semmit sem találtak benne. Azt gondolták, hogy Dargo elfoglaltatása után Schamil felhagyand az ellenségeskedéssel 's hajlandó lesz az
alkudozásra de ismét keseren csalatkoztak, mert a' kaukázusiak a' harczot még annál konokabbul folytaták. Az oroszoknál ismét megfogyott
az élelem, a' mellett pedig táborukat Schamil még ágyukkal is löveté;
ekkor többek közt Fock tábornok is megöletett. Még szerencsétlenebbül
járt a' Klukenaui Kluke vezérlete alatt élelemért küldött hat zászlóalj;
WiktoroíF és Paszek tábornokok ugyanis a' tábor közepében vágattak le
a' betolakodó lesghek által, 's olyly nagy Ion a' zrzavar, hogy holttesteiket sem lehetett megmenteni. Majd minden szállltvány az ellenség kezébe
került. A' legszomorúbb állapotban érkezett viszsza az igen nagyon öszozeolvadt hat zászlóalj Dargóba.

—

—

;

Cserkeszháború.

2i^2

Az oroszok jiil. 2-én inkább kóny.szcritve mint önként, hagyák el
Dargót, 's lefelé vonultak a' Jakszai völgyében. Mindenfell szorongattatva é.s niegtánuultatva, végre egy erdotlen téren fekv Sehaugal-Berda
nev laluba futottak 's innen üzentek segitségért Froitag tábornoknak
Gerselaulba. Freitag hirtelenében mintegy 8,000 embert öszszeszedvén,
ezekkel és fris élelemmel két nap múlva niegérkezék a' most nevezett
faluba és Woronzoffal egyesüle. A' haroz lassankint gyengülni kezde,
mert alkalmasint a' kaukaziak is elfáradtak. Aug. 1-én a' szerencséden
kiéhezett orosz tábor niegérkezék Gerselaulba. Az orosz hirlapok egymás
után kí)zlék a' gyzelmi tudósitásokat Tiflisben és Pétervárott l)argo
bevétele megünnepeltetett })edig a' hegylakók még soha sem nyertek
ilyly fényes diadalt. A' többi hadosztályok munkálatai kevesbbé fontosak,
és eredvény nélkül maradtak. A' dargói hadjárat fólnyitá a' mély belátásu
's vitéz hadvezér szemeit
de mégis hiába iparkodott Worouzoff Krimben
a' császárt eftele további
vállalatokról lebeszélni
mert a' császár ugy
vélekedék, hogy az elbbi hadjáratból okulva, könynyebben sikerülend 's
tbntosabb eredvényeket hozand egy uj hadjárat, melyly a' keleti Tschetschnában fekv— Weden Schamil uj székhelye— ellen terveztetett, és 184r6-ik
év tavaszán minden elkészittetett, hogy az uj hadjárat minél szerencsésebben végeztethessék. Ekkor Schamil két védvonal daczára eltört a'
tschetschi erdkbl és az egész kaukázusi orosz tábort kigúnyolá.
Az oroszok több éven át sok csatavesztést szenvedtek a' Tschetschtold erdiben; miért is Woronzoff' most azoknak megsemmitésére forditá
figyelmét. Ként és szurkot hozata tehát Odessából de az els kisérletek
már megtanitották hogy a' lombfát épen nem olyly könynyü leégetni,
mint az éjszaki gyantadús, tlevel fás erdket; és már csakhamar csupán
a' legveszélyesb helyek kiirtatására szoritkozék
de itt is lassan ment a'
dolog 's igen kevés haszonnal. Schamil legcsekélyebb ellenállást sem
mutatott, hanem a' legközelebbi falvak lakosaira hagyá az oroszok háborgatását. 1846-i tavaszkor 8000 emberbl álló uj sereg érkezett;de Voronzoff valamenynyi ezred kiegészitésére 20,000 embert kivánt; e' kívánatból ki etszik, hogy ellenség és járványok 1845-ben körülbell ugyanynyi
oroszt ragadtak el. Alidon már minden készület meg volt téve a' Weden
elleni hadjáratra 's a' hadosztályok mind készen állottak az indulásra:
Schamil hirtelen eltört maj. 11-én 10,000, más tudósítások szerint 20,000
lovas és gyalog emberbl álló táborával, 's rabolva és pusztítva vonult
keresztül Kabarda egy részén, hol számos falut leégetett, melyly alkalommal igen sokan csatlakoztak hozzá a' kabardok közül
miáltal hadserege
fenyegetleg ersödött. Ezzel végre Naltschik középponti fersség felé
nyomult, de annak bevételét a' mindenfell oda siet oroszok miatt nem
eszközölhetvén, maj. 19-én oll)oesátá gyalogságát melyly akadályozatlanul érkezett meg
erdibe, míg
maga lovasaival egész Jekaterinc),

,

;

;

;

,

;

,

;

,

sr

gradlg, hol

a'

,

Malka a' Terekbe ömlik, pusztító hadjáratot tárta. Aztán
Kabardába száguldott, Iljinsky és Möller-Sakomelsky

kelet felé a' kis

ezredeseket, kik a' Terek vizén nem akarták átbocsátani, félretolván;
végre , az oroszokat álmélkodásra indító gyorsasággal haladva, erdíiibe
rejtezett. A' Kabardába beütés legmerészebb tett
nem csak azok k'">-/t,
miket Schamil véghez vitt, hanem általában a/ok közt i.-, mik a" Kauka,
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zuson történtek. Ilyly körülmények közt u' Weden elleni hadjárat elmais igen gyakoriak lettek a' kaukázusiak beütései.
A' Kumücktól Temirchansehuráig terjed elvesztett földet egészen
viszszafofflalni, 's ezért Gergebil és Szalty falukat, melylyek a' közel fekv
folyamok hidjait hatalmukban tartják, nunden áron bevenni, ez volt a
feladat, mit WoronzoíF az 18i7-i hadjáratra kitzött, melyly csakugyan
maj. 18-án meg is nyittaték elször a' megersített Gergebil falu ellen,
és 14—16,000 emberrel jun. 13-án maga az ostrom elkezdetvén egy
meredek szirt ellen, honnan az örsereg legtöbbet ártott, az iszonyú tüzelés mindaddig folytattaték, mig a' szirt rettent ropogás közt öszsze nem
omlott. Azután további rés lövetett; de Schamil az üregekkel ellátott
sziklakupot, melylyen a' falu fek-ezik ugy megersítette, hogy az ágyúgolyók és bombák csak csekély kárt tettek. Végre három rés lövetvén, az
oroszok rohammal bevették az elvármüveket's egész az ersség belsejéig
nyomultak; de csak kevesen térhettek viszsza közülök; mert a' vár eltt
és benne számtalan torlaszok és csapdavermek váltották egymást melyly
utolsókban különösen százankínt találák az oroszok kinos halálukat. A'
második roham szintolyly véresen veretvén viszsza, mint az els, Woronzofí", miután megparancsolta, hogy Chodshal-Machi megersített táborhelylyé alakittassék, jun. 18-án Gergebil ostromával felhagyott. A' Turtschi-Daghon hadseregének, melyly a' cholerától és szemfájástól borzasztó
sokat szenvede, aug. 6-ig pihenést engedett, 's aztán elkezdé a' második
hadjáratot, t. i. Szalty megersített falu ellen, sokkal gyengébb sereggel,
mint a' min Gergebil ellen munkált , noha ugyanaz volt, csakhogy ott
természetesen megfogyatkozott. Midn az oroszok már csak 2*, óra
járásnyira voltak Szaltytól a' hegyi népek, Kibit Mohámmá és Dániel
bég vezérlete alatt, elejökbe mentek; de heves harcz után viszszanyomattak csakhamar azonban ismét öszszeszedék magokat, és más oldalon két
derék fnökük, u. m. Abakír Hadshi és Musza Belakansky által felállítva,
az ostromló tábor és a' Szaltytól csak három órányi távolságra fekv
Chodshal-Machi közötti öszszeköttetést elvágták. Sok ütközet volt itt
aug. 22-tl fogva mígnem végre az oroszok mégis megtartották a' csataradt, kivált mivel különben

,

,

:

;

,

névszerint Kuppa faluban ers állást foglaltak. Csak most kezdmelyly több
dött még Szalty falu ostroma ágyú- és bombatz által
hetekig folyvást tartott. Egyik ersítvény a' másik után dlt meg 's egyik
bérez a' másik után lövetett be az rsereg mégis daczolt a' kemény
ostrommal. Végre iszonyú tzaknák ásattak melylyek meggyújtatván,
tömérdek rombolást tettek a' megersített faluban. Mindezeknek daczára
egész sept. 27-ig tartotta magát az rsereg, és csak ekkor vonult viszsza
de helyzetök
a' hídon. Az oroszok ekkép uraivá lettek ugyan Szaltynak
a' nélkül
is csakhamar elvonultak
nem igen kedvez lehetett mert

tért, 's

,

;

,

:

k

,

,

hogy megtarthatták volna hóditványukat.
igen ártott Schamilnak. Ugy látszik, ö
mert nem személyesen vezette annak védelmezését. A' helyett mindenfelé roppant tevékenységet fejtett ki, és kitn
szellemi tehetsége által lassankint a' többi lesghtörzsöket is a' fels Koiszavidékeken a' maga részére mind megnyerte. Nem kevesbbé terjedt
Schamil hatalma éjszaknyugaton, majd minden tschetschtörzsek, st még

Szalty szétromboltatása

maga sem sokat

nem

tartott felle,
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pogány kiatek

is megliódolván nekio. A' háromfell orosz erösitvényekkanibulukok kis törzse is rendkivüli ellenállást mutatott.
Anibár az oroszok azzal kérkednek, hogy 1847. év folytában igen sok
gyözehnet vettek e' törzsön és a' kis Tschetsclma többi lakosain
mégis
ellenségeiktl egy arasz földet alig foglaltak el.
Sehamil egyébiránt teljességgel nem olyly barbár, mint a' minnek
orosz, st német tudósitások is rajzolják
csak a' hazaárulók iránt
kegyetlen ámde ezek Európa müveit országaiban is halállal büntettetnek; akár fbe lövetnek akár buzogánynyal veretnek agyon, ez végre
is mindegy
kivált lui meggondoljuk
hogy Schamil egyszer fia a'
hegyeknek. Sehamil, egyéb tehetségei közt, igen jeles organizáló f; 's a'
meghódolt vidékeket remekül rendezte. Semmi idegen vagy természetlen
iutézvényt be nem hozott hanem minden rendezést a' néphez és hónához alkahnazott.
M.
Csermák. Magyar zenemvész és hangszerzö. Ezen, a' magyar mvészet világában feltnt ritka tünemény eredete- 's életérl csak keveset
tudunk st gyönyör mvei közül is csak keveset ismerünk
íróink
közül talán még senki nem méltánylá öt kellen.
O köztisztelet
hazánkhát Fáy Andrást, mint ki annak idejében maga is szenvedélyes
1818hegedüjátszó vala 's a' magyar zenészetet különösen pártolá
i>au falusi jószágán egy szinte zenekedvel pesti keresked társaságában fölkeresé, meglátogatá, 's a' tisztelt hazafi eladása nyomán a'
nála bolygó lldérczként föl- és letnt mvész életének végszakából a'
líövetkezö igen érdekes adatokat jegyeztük föl. Midn a' lengyel eredet
Csermák a' mondott idben Fáy András házánál megjelent, már akkor
az rjöngés világos jelei valának rajta észrevehetk; ez és a' korhelyélet által feldúlt arczvonásai különben még ekkor is feltntetek a' deli
külsvel párosult szép lelket, és finom, udvarias társalgása, választékos kifejezései egykori mveltségét 's jobblétét gyanittaták. Rongyos
ruházata nyomorult állapotát hirdeté csupán egy szurtos ing volt rajta,
mellény nyakravaló 's felsöltöny nélkül 's lábait kopott katonanadrág és bakancs tödé. Fáy , ki Csermákot csak hírébl ismeré, 's jeles
hangszerzeményei miatt nagyra beesülte
egyelre alig akará hinni,
hogy ezen különös alak csakugyan
volna, 's kételyét eloszlatandó elhozatá hegedjét. A' mint az ágról szakadt alak kezébe vévé a' szárazfát,
's egykét
hangot próbált azon, tstént észre lehetett venni, hogy a'
hangszert nem mindennapi ember szorítá kebeléhez. Ekkor az ihletett
mvész egyik legfÖnségesebb magyar hangszerzeményét olyly rendkivüli
ügyességgel olyly szabatos és a' sziv mélyéig ható eladással kezdé játszani, hogy a' csodálatra ragadtatott házigazda egy perczig sem kétkedék többé Csermák kilétében, "S midu a' játék után a' legnagyobb megindulás közt a' legszebb dicséretekkel halmozná el becses vendégét, az
rült mvész fÖlmagasztaltsága menynyébl leesve némi gúnyos mosolylyal ezt rebegé: ,,Ezt én az úristen számára componáltam
ö szegény,
velem együtt igen szomorú álla[>otban van most bölcsben ringatják 's
nem sokára meg fog halni!" E' szavakra a' házi gazda mélyen megilletdött, 's a' keresked, ki
magával hozá, mint vallásos ember egészen
elborzadt a' tébolyodottnak ilyly beszéde fölött. Fáy Andrá», csodálva és
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kel környezett
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szánva a' szerencsétlen mvészt kinek lánglelke még most sem tört meg
szívességével
jó kedvbe hozni
minden módon iparkodék
egészen
is ímhával
Elször
megvigasztalni.
's legalább kis idre
kitüntetni
ajándékozta meg; ezt elfogadá, azután magyaros szokás szerint borral
kinálta meg, de már ezt nem fogadá el, mert még birt anynyi öntudattal,
,

t

,

,

—

.

könynyen hevül természetét, iljdy tisztes liáznál
akarta magát gyalázatba keverni. Azért hát a' szives házigazda
rovámegizente a' korcsraárosnak, kinél Csermák szállva volt, hogy az
feldúlt
Es
a'
kivan.
menynyit
italt
a'
's
sára adjon neki anynyi ételt
élet miivész csakugyan kapott az alkalmon, fesztelen magányában czimborákat gyjtött maga köré ezekkel a' kicsapongásig korhelykedett és
hoo-y ismerve bortól

nem

,

,

,

—

Gombáról bemenvén
ajándékruháját még az nap estve ejprédálta.
Pestre habár ekkor még csak hegedüj'e sem volt az akkor olyly^ nagy
hirü Zrinyi-kávéházban egy czigánybanda élére állott, 's remek játéka
által rövid id alatt sok pénzt keresett különösen a' pénzesebbjurátusoktól;
azonban harmadnapra már ismét egy fillére sem volt, 's megint csak
Hová lett késbb, miként 's mikor végezé életét a szeegy ingben járt.
,

,

—

—

hallgat a' krónika. A' mért Fáy András párhuzamot vonva Lavotfa és Csermák hangszerzeményéi közt, azt jegyzé
meg ezekrl hogy amazéit népiesebb egyszerüebb, magyarosabb Csermákéit pedig magasabb, müvésziebb, 's mélyebben megható jellem
bélyegzi. - C^ermóA* jeles mveibl több fenmaradt 's néhány nyomta-

rencsétlen

mvész, errl

,

,

,

,

tásban is megjelent.
Csikszékj' egyike Erdély Székelyföldéntk székei közül. Magában fog's
lalja alsó és fels Csikszéken kivl Gyergyó és Kász-on fiókszékeket
47 T 30" és
ezekkel egyesülve fekszik az éjszaki szélesség 46'' 7' 40"
a' keleti hoszszuság42' 51' 30" és 43' 54' 30" közt. Halárai: éjszakra a'
'

,

—

'

beszterczei szászvidék éjszaknyugotra Torda megye , keletre Moldvaország délre a' kezdi fi('»k székely szék és fels Fejér vármegye , nyugotra Udvarhely anya- 's Bardócz fiókszékek és Torda megye. Nagyöl. Természeti tulajdonságát illetleg egész
sága 78
mérföld 's 130
,

,

D

Csikszék hegyesvölgy es tartomány, magas erds bérczekkel és havasokkal, úgyhogy tulajdonképpeni rónaság csak Gyergyóban látható 's ez
folyói a": Maros, melyly Gyermérföldnél.
sem nagyobb terület 2
gyó délkeleti havasaiból Fenmlóme-^ö és Feketerecz-e nev hegyekbl
ered; az 0/í, melyly két ágban ered fels Csíkban. A' nagyobb ered
Sóhavas Magasbük, Megyés és Czofronka nev hegyekbl, a' kisebb ág
Fewca/óme;íó' hegybl az elbbenítl egy óra távolságra. A' nagyobb ág
5, a' kisebb 3 órai futása után egyesülnek Csík szent Domokosnál. Futása
a' forrástól a' határszélig 77 óra. A' lotrus csak néhány mérföldnyire
,

G

F

,

Moldvába tér által, ugyanez az eset az Aranyos Besztercze vízével is. Ezeken kívül még számos patakja van. Hegyitavai közül említést érdemel a' SzeM Anna tava Csiktusnád és Torja feletti
fenyves hegyeken. Sokan tengerszemnek tárták eddig, st némelylyek
beszélték, hogy benne koronként tört hajódarabok vetdtek fel: de vizsgálatok után mindez állítások sletlenségeknek bizonyultak be. 1840-ben
6 öl mélységnek
Menlovich és Jánosi urak megmérvén, közepén is 5
tahUták. Vize iható édes. Igaz, hogy némi hullámzása van de ez teljesnedvesíti Csík földét, innen

—

,
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nem

seggel

tengeri hullámzás. Inkábl)

minthogy igen magasan

legényessóge teszi nevezetessé,

egy hegycsúcs' ciáteralaku, bikk- és fenyvekkel
borított mélyedésében fekszik, \s a' nép búcsnt szokott járni 2—4 öl
szélesség szép pázsitos partja tisztásán. Kerülete mintegy lOüO bécsi öl.
Levegje Csikimk hideg de egészséges 's itt számos nagy életkorú
öreg találtatik, l'jghajlata is anynyira zordon, hogy Gyergyó bérczei
közt nem hogy a' szölö, de még más gyümölcs sem érik meg. Ez okból
tisztabuzát sem vetnek itt, hanem f termesztények a' rozs, zab, és burgonya bár a' zabot néha szánkán kell a' hegyekrl levonatni.
kincse
Csiknak rengeteg erdségeiben fekszik, melylyekben a' feny és bükk
uralkodó fanemek. Ez okból a' Maros vizén tutajokban igen sok lécz,
deszka gerenda 's más épületfa szállíttatik le Erdély nyugoti megyeibe
,

—

,

F

,

,

st

z

,

ISIagyarországba is. Vadállatok' közül még itt
metl ve, farkas
szelid barmai közül pedig
;

nem
a' ló

ritkaság
és

a'

szarvas,

juh érdemelnek

figyelmet. Ugyanis az eredeti keleti származású magyar ló (^sik bérczei
közt még nem veszité cl eredetiségét, 's azért az okos ménesbirtokosok

örömest felvásárolják a' csiki anyakanczákat. A' juhtenyésztés szinte sok
embert táplál mert itt szinte mint Magyarország kárpáti vidékein, juhtt\jböl hires túró készíttetik, melyly CA"^7í^- név alatt meszsze tájakra elhordatván kitn becsben tartatik 's csak az kár hogy nagy menynyiségben nem kapható. Mind ló-, mind juhvásárok híresek történnek CsikSzeredán, 's még külföldrl is meglátogattatnak. Ámbár Csikszék egészen
hegyes tartomány ásványok többféle nemeivel még sem dicsekedhetik.
Kszénereket Dánfalcánál fedeztek fel de nem használtatnak. A' CsikSzentdomokosi rézbánya legnagyobb egész Erdélyben. Ezt 1816-ban 2000
peng forintért adta el a' kincstár Zakariás testvéreknek, 's ma a' bánya
öszszes értéke az 500,000 p. forintot meghaladja. Évi termesztménye középszámitás szerint 1100
1200 mázsa közt áll. Ásványvizei közül leghíresebb az egész osztrák birodalomban legelsnek tartott & orsz-^Av' savanyú vizforrása. Tulajdonosa Dítró és Szárhegy Gyergyó két végs faluja. E'
forrásból évenklnt 3,000,000 palaczkot töltenek meg, melylyek helyben
10 váltó krajczár értékkel birnak, 's e' szép számnak l/g-a Erdélyben
marad, Vs-át pedig Oláh, Moldva országokba 's Ausztriába hordják.
Népessége 138,723 lélek, kik közül 98,723 a' polgári, 40,000 a' katonai
hatósághoz tartozik, 's ezekbl áll az els székely ezred. Eredetre nézve
székelyek, oláhok és örmények, de itt mind az oláhok mind az örmények
tiszta magyar nyelven beszélnek. Legtöbb örmény család találtatik Gyergyóban. Vallást illetleg többnyire római katholikusok 's ])rotestansok
csak 1, a' görög egyesültek pedig 14 kis anyaegyházat birnak. Névszerint
pedig van .538 református, 4118 görög egyesült és 78 parochiában
133,062 római katholikus székely, kik köztudomás szerint felette buzgók.
Iparról és kereskedésrl nem sokat mondhatunk mert itt az emberek
valóságos patriarchális életet folytatnak 's mint az angol Paget is irja,
az élet kényelmérl, a' comfortról eszméjük sincs. Azonban a' kordoványkészités, lenfonás, fenyszálkereskedés, juhtúrókészités mégis kiemelendk. Üveghuta van Borszéken; papirosmalom Csik-Szent-Mártonhttn, Csik-Szeredánés Cstk-Szent Királyban. Kereskedési utai közül legnevezetesebb a' Brassó és Borszék közti vonal. E' vonal Gver<ívó-Szent,
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Miklósig igen jól el van készítve innen Borszékig is csaknem egészen.
A' Nyergeshegytl Szent-Domokosig az Olt völgyében megy hol aztán
a' Székastó nev hegyet átvágja. E' hegy után Gyergyó lapályán halad,
mignem a' borszéki havasok közé merül azonban itt sem igen hegyes. E'
vonalon 4 5 mázsa terhet lehet egy marhára száraitni 's elöfogatra
Csik 's a' vele egyesült Gyergyó és Kászon székekben
nincs szükség.
van 1 mezváros, u. m. Csik-Szereda, 86 falu, 3 puszta és 2 hegyszoros
Gynues és Tölgyes. F. E.
(passus). E' passusok
Csillagászat haladásai. E'szép tudomány, melyly az égi testek mozgásai vizsgálva tából ezen mozgások törvényeit, 's ezekbl viszont a' jövend
mozgásokat keresi legnevezetesebb ága a' természettannak, menynyiben
számzások által egy ftörvénybl a' világ-egyetem rendét kimutatja, érzékeink csalódásait megszünteti, oda állítván az igazságot, hol a' látlagos
's ezért
a' tudománynyal leginkább látszanak öszszeütközésben lenni
ezen tudomány mindenkor kitn foglalkozási tárgya volt a' haladó
emberiségnek és bizonyos czélja az értelemnek 's utóbbi két évtizedben,
nevezetesen
különösen, a' természettan egyéb ágaival párhuzamosan
haladott.
A' csillagászat régóta felosztatott égboltoz-ati csillagászatra,
melyly az égi tünemények sorát kimutatja azon feltétel alatt, hogy a' föld
egy gömb középpontján van melylynek fölületén, az égi boltozaton, az
égi testek mozognak; elméleti csillagászatra, melyly a' világegyetem igazi
alkotását irja le kitüntetvén az égi testek egymáshozó viszonyait milylyenek a' viszonyos elhelyezések, távolságok, és sebességek; termesznéltani csillagászatra, melylynek czélja keresni az égi mozgások okait 's törvényeit a' mozgástan elvei 's számzásai szerint. A' tudomány ezen három
osztálya a' csillagászat elméleti részét képviseli; 's ennek alkalmazása
vizsgálatokra látcsövek 's mérszerek készítésére és végre számításokra,
Gyakorgyakorlati vagy inkább ciXiSgálali csillagászatnak nevezend.
,
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latban azonban a' csillagászat különböz tárgyai szerint osztatik fel. Ilylyen vizsgálati tárgyat képeznek az állonyos (fix) csillagok, melylyek
viszonyos helyzeteiket alig észrevehetleg változtatják. A' világosabb
csillagok
helyzetei már
régóta pontosabban meg lévén határozva
ezeken kívül ujabb idben a' kisebb csak távcsövekkel látható csillagok
is meghatároztattak , mibl
a' csillagok igen csekély tulajdon mozgása,
és az egész naprendszer haladása és mozgási iránya kétségen kivül helyeztetett ;
az aberratio menynyisége pedig, és a' föld forgási tengelye folytonos csekély irányváltozásának 's szakonkénti ingadozásának menynyisége pontosabban biztosíttatott; néhány csillag fényének változása és
ennek idszaka meghatároztatott
néhány ketts csillagnál a' viszonyos
keringési id, és öt vagy hat csillag távolsága a' naprendszerhez nagy
hihetséggel kiszámitatftt; st némelylyek naprendszerünk közelebbi középpontját a' pleiadok(fia3tyuk;csillagcsoportozatában vélték feltalálhatónak.
Az apróbb csillagok gondosabb meghatározása következtében
utóbbi idkben az égi rajzok is nagyobb terjedelmet nyertek, 's ezek az
utolsó évtizedben öt kisebb bolygó és egy új csillag felfedezésére vezettek, 's
elméleti számzások által következtetett Neptun bolygó feltalálhatását igen
könyebbitették. Mert ezen rajzokban az igen apró 's csak távcsövekkel lát
ható csillagok lévén feljegyezve, ha azok az éggel késbb újra egybehasonli,

,

:

—

,

;

—
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tatnak áb ha ekkor törtónetesen csillag találtatik melyly a' rajzban feljegyezve niiicsen ez vagy uj csillag, 's ilyly eset utóbbi idkben egyszer
lurdult el, vagy pedig bolygó, melyly az ógcn napról napra belyót változtatván, most azon tájba jött, melyly éppen a' rajzzal hasonlitatik egybe.
és melylynek bolygó létót már egy nap múlva megismerhetni miután
közben helyót mérhetleg változtatta. Ez utón fedeztettek fel újabb idben Astraea, Hehe, Isis, Flóra és Hóra melylyek Mars és Jupiter között
közel Ceres
Vesta, rallas Mineraa bolygókhoz a' nap körül keringenek
's ezekkel együtt egy külön bolygórendszert
képeznek. (1. Bolygó, rendszer) Különös és terjedelmes foglalkozási tárgyat képeznek a' bolygók,
azok elemei pontosabb biztositása 's az általános vonzó erbl következtetett mozgások, melyly törvénytl miután Uranus bolygó egy századóta mérhetleg eltért Lererrier keresett olyly bolygót az Uranuson túl,
melyly ezen eltéréseket az általános vonzó törvény szerint képes elidézni,
melyly bolygó az ég azon helyén
melylyet Leverrier számzások által
bizonyos idre talált, mint egy apró csillag, fel is fedeztetett. Hogy Adams
egy idben számzásai által szinte azon eredményre jött, csak a' kérdés korszerségét bizonyította.
Az üstökösök különösen kerestetnek kisebb csillagászatokban, 's középszám szerint évenkint négy
öt találtatik, holott
régen csak a' nagyobbak és puszta szemmel láthatók jegyeztettek fel. Az
eddig látott üstökösök száma 1848-ig 190-re terjed; ezekbl Kr. sz. eltti
van 4, Kr. sz. után az els ezer évre esik 9, a' következ századra 46,
múlt századra (jO, a' mostani századra 71. Ezek közül csak háromnak
viszsza-, vagyis a' láthatárig közel jövetele hozzánk, van pontosan tudva,
Encke, 's a' Gamhart
névszerint a' HaUey, a' Pons
Biela üstökösé;
a' három másiknak viszszajövetele pedig nagy hihetséggel számíttatott.
Kisebb rangú csillagászati tárgyak: a' nap foltjai és a' hulló csillagok
vizsgálata, melylyek azonban okfkre még nem vezettettek viszsza, 's az
hogy augustus és november elején legtöbb
utóbbiakról csak az tnt ki
,

,

,

,

,
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—
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—

,

látható.

A' csillagászat története sokat nyert utóbbi idkben a' chinai régi könyvek fordítása által, a' vizsgálati csillagászat pedig ujabb és czélszerüen alapított intézetek uj és czélszerübb mér- és láteszközök által. Legnagyobbszerü csillagászati intézet alapíttatott Pulkován sz. Pétervár mellett 1840ben, egy másik nagyszer Washingtonban Ej szakamerlkában 1843-ban,
leírást adott a' gazdag intézetrl.
melyljet Melrille Gillis igazgat, ki
Nevezetes új intézet Senftenberg báró csillagászata Csehországban, Prágától keletre 20 mfdnylre a' sléziai határon, hasonló nev uradalomban,
Magyarországon, a' szentgellérthegyi
igen jeles mszerekkel ellátva.
egyetemi csillagdán kívül egy a' tudományoknak él akademlcusunk 's
jeles Írónk Nayy Károly által. Fehérmegyében, Budától 4 mérföldnyire,
,

b

,

—

,

melylyen a' csillagok helyei 1840-ik évnek felelNevezetes újdonság a' csillagász;; t körében Rosse gróf óriási
telcseópja, melyly Irlandban, az emiitett grófnak Parsonscastlei jószÁgAn
van felállítva, 's <> angol lábnál nagyobb átmérj tükrével, legnagyobb
lao-yar égi abroszt,
leg.

—
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nev

A' Dipleidoscóp

Mindezekrl pedig bvebben
richten.

új

lásd:

— N-n.

astronomiai szerrl lásd e' név alatt.
Astronomische Nach-

Schuhmacher

:

(Concurs, faillite, banqueroute falliment,) A'
gyors pénzforgalomnak, kereskedés elmenetének
és közvagyonosdásnak egyik legfbb tényezje a' czélszerü ad<)sági törvényhozás. Ha ez költségesebb, mint az anyagi érdekek kivánják, és hoszszasb, mintsem hogy a' forgalom és üzlet gyorsaságával öszszeférhetne,
vagy ha épen még bizonyos kiváltságos érdekekbl az adósokat a' hitelezk rovására károsítaná is a' hitelviszonyokra a' legnyomasztóbb hatással leend.Ilyly törvények és birói eljárás mellett a' közbizodalom csökken,
rányt vesz, és a'
a' tkepénzek megdrágulnak, a' pénzforgalom káros
nemzetgazdászatnak minden ága pangásnak és sülylyedésnek indul. Hyly
elvek szerint kell tekintenünk a' csödügyet is. Azon viszonyok és jogi
kérdések elintézése, midn valamelyly adós képtelenné váHk minden tartozásait kifizetni, terhei fölülmúlván vagyonát pusztán igazságszolgáltatási ügyet képez, melyly a' magán keresetek útjára tartozik. Es ez okból
e' téren meg kell sznni minden kabineti rendeleteknek, fejdelmi engedélyeknek, parancsoknak és politikai tekinteteknek; a' legfelsbb hatalmat
De a' jogi
a' törvényhozás mezején kivül egyedül a' felügyelet illetvén.
szempont mellett vannak itt más igen fontos politikai érdekek. A' csd
rendszerhez a' legnagyobb befolyású állami érdekek kapcsoltattak. A'
bukásnak, melyly a' csdületet szükségessé teszi, nem egyedüli eredménye az, hogy számosan kárt szenvednek miatta, és sok család nyomorra
jut. Ezen anyagi okozatnál sokkal nagyobb figyelmet érdemel erkölcsi
hatása. Midn fizetetlen marad a' tartozásoknak egy 's többnyire nagy
mint inkább a'
része, nem anynyira ennek szenvedése és kárai miatt
többszöri elfordulhatás félelme folytán mit elre senkisem tudhat mit
kiszámitni senkisem képes mit tehát bárkinek 's bármikor is lehet
várni, a' kölcsönzési bizodalom tetemesen lehangoltatik. Kétségek támadnak a' kölcsönzés alapjainak biztossága iránt, aggályok keletkeznek a' tke
elveszthetésének lehetsége miatt, és ezen hideg számok által el nem oszlatható bizonytalanság a' számoló pénzvilágban általános félelmet terjeszt
Ennek legközelebbi hatása a' hitelt, a' távolabbi pedig az állam jólléel.
tét érinti. A' kétségek, as-ffályok és megháborított bizalom csökkenti a'
hitelt, viszszatartja vagy másfelé fordítja a' tkéket, a közforgalmat és
nemzeti gazdászat csatornáit temérdek ertl fosztja meg, és igy a' köz
jólét kifejldését viszszatartja, vagy meg is semmisiti. Ezek azon érdekek,
melylyek a' csdrendszert állami ügy fontosságára emelik. Az egyéni
hitelnek túlterjesztése és túlságos pártolása azon káros kinövést is
szülte, miszerint az a' fizetési képtelenség eltitkolhatásáx'a alkalmul szolgálhat és ezáltal a' köz hitel megrongálására vezet. Ezen állami érdekek
folytán a' törvényhozásnak valamint minden adóssági ügyeknél ugy a'
csdület kérdéseinél is olyly szabályokat kell felállittani , melylyek a'
bükások által megrázkódtatott és megcsökkent hitelt helyreállítsák és
melylyböl a' csdtörvényeknek kell kiinbiztosítsák. Ez azon firány
dulni t. i. az országos hitelnek 's azáltal a' tkepénzek biztosságának,
forgalomnak és hitelezi készségnek fentartása. Ezen irány kifejezi azon

Csd, csdtörvények.

hitelnek, és ezáltal
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csödrendszert alapítani. Mindenek eltt
mit fokt^p a' bukási beszámításnál
keli alkalmazni. Ezen szigor olylyan legyen, alkalmas büntet törvényekre
alapítva, melyly a' bukás könynyelmU, vagy roszlelkü ismételésót nehezitfe, vagy lehetlenítse. ISIeg kell gondolni a' törvényhozónak, hogy a'
bukás számosak javait tönkre teszi, az állami hitelt pedig megrongálja. És
a' milyly károsak ezen eredmények, épen olyly nagy lehet a' bukások
elterjedése, a' különtéle anyagi ingerek könynyen utánzásra vezetvén az
embereket. I^s bármilyly nagyok ezen roszak, melylyek általában minden
bukást követnek, legnagyobbak akkor, midn a' bukás kereskednél történik, mi leggyakorabb eset szokott lenni. Annálfogva a' bukottak irányában inkább könyörületet mint szigort követni sokkal több lenne, mint
puszta gyöngeség mert a' hitelviszonyok tökéletes felforgatásához és
így az állam anyagi kifejldésének és jóllétének esökkentéséhez vezetne.
A' szigoron kívül egyszer és rövid eljárás szükségeltetik, és az ezzel karöltve járó olcsóság. Ezen tekintetek kivált a' sebes és költséget kímél
forgalomra fektetett kereskedésre nézve nagy figyelmet érdemelnek.
Közelegvén azon káros helyzet, melylyet a' csdület a' bukottra nézve
szokott elidézni, vannak bizonyos eszközök, melylyek azt 's igy roszmelylynél fogva a' hitelezk
szait is elmellzhetik. Ilylyen az accord
egy bizonyos leszállított öszveggel
követeléseik egy részét elengedve
megelégesznek. Ezen egyesség kiegyenlíti a' bukás viszonyait és eltávovagy
lítja a' csd megkezdését. Ezen egyesség történhetik bíróilag
magán utón ; és vagy közmegegyezésen alapszik vagy szótöbbségi
határozaton, minél a' követelések menynyisége's nem a' fk száma szerint
számíttatik a' többség. Ezen egyezkedés jelenleg a' legtöbb államokban a'
csd megnyitása után szokott megkísértetni. A' bajor törvény ha hibátlan volt a' bukás, kényszeritett accordot enged alkalmaztatni. Régibb idkben az u. n. moratórium is használtatott, melyly a' fejdelem által adatva, a'
hitelezk követeléseit bizonyos ideig felfüggesztette. Elég fontosak azon
elveket

18,

luelylyekre kell

a'

szlgt)ru, kórlelhetlen eljárás kívántatik,

,

;

,

,

,

,

,

,

okok, melylyek miatt az már majdnem mindenütt eltöröltetett. Az alkotmányos szabadság nem trheti el, hogy a' polgári jogok körébe, az igazságszolgáltatás szentélyébe a' hatalom törvényen kívül bevágjon. Ez csak
önkény mellett állhat meg, hol a' fejedelem és polgárok közti viszonyok
nincsenek kifejtve és tisztára hozva. Ez az igazságosságot, melyly azt
igényli,

hogy mindenkinek

a'

magáé megadassék,

felforgatja.

A'

hitelt,

melyly a' szerzett jogok biztossága nélkül fen nem állhat, lerontja, és igy
a' köz jóllétet károsítja. Itt egyesek kíméletet nyernek, és nagy számú polgárok tetemesen károsittatnak. És ha bizonyos czél kerestetik, bizassék a'
szünid megadása a' bíróra és hitelezkre. Igy a porosz, szász braunde a' porosz és hesseni a'
schweigi és hesseni csdtörvények eltörlek
most
is a' kabineti jogok között
még
állam
bajor
utasították.
A'
bíróhoz
tartja fel. Nevezetes azon moratórium, melyly Poroszországban 1806 és
,

;

1807-ben, Austriában 1811-ben és Magyarországban az úrbéri veszteségeket szenvedett birtokosok számára 184:8-ban adatott. Hazánkban uj,
a' jelen törvényhozási szellemhez alkalmazott csdtörvények 1840-ben
hozattak és az azon évi 22-ik czikkben foglaltatnak , de ezek a' moratóriumot nem ismerik.
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A' csÖdügy két alkatrészbl áll anyagiból inelyly azon elveket fogmagában, melylyek a' hitelez 's adós közti jogviszonyokat, valamint a' hitelezk egymás irányábani elsbbségét határozzák meg; és
alakiból, melyly a' vagyonkezelés, felosztás, és az egész végrehajtás szabályait adja el. Ezen osztály magában foglalja a'csd fczéljait, melylyek
és
a' követelések kimutatásában, a' bukott vagyonának elállitásában
ennek a' hitelezk közti felosztásában állanak. A' csdper vagy köz,
vagy részletes azon javakra nézve melylyek felett vitetik. A' részletes
egyes birtok felett folyik, p. o. ha külföldön lenne a' bukottnak birtoka.
Csdnek a' vagyon elégtelenségének esetében van helye, és ennek folytán
megnyílik vagy az adós kívánatára, vagy a' hitelezk követelésére vagy
a' hatóság hivatalos eljárása folytán, az utóbbi két esetben az adós kihallgatása és a' vagyon elégtelenségének igazolása kívántatik. Törvényeink
szerint a' hatóság csak a' hitelezk íelszólitására rendeli el a' csdöt.
Némelyly tövényiiozások a' csd önkénytes bevallásával bizonyos engedményeketkötöttek öszsze;nevezetesen hogy a'bevalló a'csalás nehezb esetein
kivül el nem záratik a' jus competentiae meghagyatik és polgári, politikai jogait nem veszti el. Hazánkban a' csdbiráskodás a' köz polgári
törvényszékek elé tartozik, mi egyik oka a' teendk halmaza miatt a' csdperek hoszszadalniasságának. Frankhonban a' kereskedi székek Ítélnek
a' csdügyek felett. Angliában Brougham indítványa folytán 1831. oct.
Court in bankruptcy,
20-i törvény szerint külön csdbíróság létezik
melyly két alosztályból áll. Hollandban a' nagyobb kereskedelmi városokban szinte külön csdkamarák léteznek ,,Kamer van desolade Boedel"
kereskedkbl és törvénytudókból alakítva. Hasonlón Dániában is külön
kezeltetik. Ezáltal nem csak gyorsittatik az ügymenetel, hanem tökéletesül
is, a' birák mindig egynem tárgyakkal foglalkozván, mi különösen jó
hatású a' kereskedi osztály részvéte mellett, mint Hollandiában történik.
1840 22-i törvényünk még a' nemesekre nézve különbséget is tesz; a'
be nem jegyzett kereskedket, ha nemes birtokosok, ha kir. városban laknak is, megyei törvényszék elé rendelvén igy a' nem birtokosokat is ha
els biróságu mezvárosokban léteznek is.
A' csd megnyitásának legfbb és legközelebbi eredményei ezek A'
hitelezk társulati viszonyba lépnek egymással, és egy bizonyos egyetemet képeznek. Ezen hitelezi egyetemre mennek át mindazon jogok,
melylyekkel a' bukott javaira és követeléseire nézve birt. Átmennek a'
hitelezk egyetemére minden váltói jogok és kötelességek is, a' menynyiben ilylyeket a' váltói eljárás megkíván. A' bukott többé semminem
vagyonáról sem rendelkezhetik csalási büntetés terhe alatt. St ha bukása
eltti 15 nap alatt házastársával, vagy harmadizi rokonával terhes szerzdést kötött, hogy az érvényes legyen valódiságát be kell bizonyítani.
Néhol a' bukást közvetlen megelz idben sem rendelkezhetik a* hitelezk károsításával. A' bukott jogaiba a' hitelezk lépnek 's azért mind azt,
minek az adós érdekében történni kellene, most saját hasznukért elvégeztetik önmagok. Korlátlanul azonban nem nyernek meg minden jogot,
raelylyel a' bukott birt, mert p. o. a' hitelezk nem bánhatnak ugy a'
bánhatott volna, azokat nem ajándékozhatják, nem rontjavakkal, mint
hatják el; és ha az adósság kifizetése után valami maradt, viszszaadatik
:
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bukottnak. .logulnak átruházása tehát korlátolt azon czél által, melyly
a' hitelezk társulatba, t. i. az adósságok kifizethetése által.
Különben javaínak lefoglalása, zár alá vétele és öszszeiratása elrendeltetik.
Mt-glnigyatik neki vagyoni állásának hit alatti felfedezése. És mivel a'
hitelezk nem kezelhetik a' javakat és tÖmeg jogait
ideiglenes tömeggondnok és perügyelö neveztetik ki, és a' hitelezk öszszejövetelére határid tzetik ki. Ezen javakhoz csatoltatik az is mit csd nyitása után
örököl a' bukott. A' hitelezk a' bukottnak, ha í)reoséf>e, beteaséoe, vaírv
mas képtelensége miatt eleimét meg nem keresheti, 6 20 kr. p. napi
tartást engednek, és ezt a' biróság rendeli el. A' lefoglalásra nézve azt
kell megjegyezni, miszerint némelyly tárgyakra ki nem terjedhet; némelylyek pedig, ha lefoglaltatnak is, kiadatnak a' tömegtl. Az elshöz tartoznak a' hivatalos pénztár és irományok, hivatalos és névvel ellátott letéteii'

végett léptek

,

,

—

mények,

n

ingatlan tulajdona, tisztvisel fizetése, az osztozatlan testvérek
illetsége, társaságoknál a' többi társak részei; kiadatnak pedig a' közö-

sen birt tárgyakból az idegenek javai, bizományi áruk, a' természetben
's
adóslevelekben, a'
's gyermekei számára készített ruhák 's neveikkel jegyzett butoi'ok. A' férj részére
pedig minden házi ingóság, a' mesterember vagy napszámos szerszámai,
az együtt lakottak által kizárólag használtak, és szóval minden idegeneket illet egyéb tulajdonok, melylyekre nézve azonban mindenkor elkerülhetlenül megkívántatik a' valódi tulajdonjognak igazolása. Innen erednek
az u. n. igénykövetelések és az igényperek, melylyek a' csdper hoszszadahnasságára nagy befolyással vannak, (l. Igény.) A' többi javakat a'
gondnok kezeli, és pedig azokat, melylyeket tartani nem lehet, eladja, és
a' pénzt vagy bírói kézbe teszi, vagy kikölcsönzi
a' többi javakat pedig
megtartja és mvelteti, ha szükséges
öszszeszedi mindazon javakat,
melylyek a* bukottat illetik, pénzeit behajtja, az idegenekét elkülönzi és
az illet irományokat átveszi 's mindezekrl leltárt készít. A' perügyel
pedig a' tömeget illet pereket, követeléseket kezeli. Elvégzi mind azon
törvényes dolgokat, melylyek által a' bukott javait 's követeléseit bár
honnan behajtatja; és azon pereket, melylyek máshol voltak folyamatban,

n

meglev nhozomány ingóságokban

;

,

,

áttéteti a' csdbírósághoz. A' csd megnyitásának egy másik eredménye
ugyanis az hogy mint mondatik „Concursus sisfif processvs" azaz a'
bukott javait 's igényeit illet minden per a' csdperhez vitetik. Ez igen
természetes, mert most már a' hitelezk egyeteme képviselvén a' bukottat, az lép be minden jogába ésjogviszonyába, melyly javait illeti; kivételt
csak az tehetne, ha valamelyly követel nem akarná magát a' csdtömegbl kielégíttetni; ezt saját kárára szabad tennie. Azon perek is áttétetnek,
melylyek már máshol bevégeztettek, ezen ítéletek elismertetnek és csak
az osztályozást rendeli el a' csdbíróság. Ezen tény is azon elvbl ered:
mert a' hitelezk egyeteme jogszerinti folytatása a' bukott személyességének. Törvényeink az áttétel alól kivették
az ingatlan nemesi javakat
illet pereket és a' bányászati kereseteket
melylyek mindig a' bányai
bíróság által döntetnek el, csak sorozás végett kiUdetvén a' csdbírósághoz hasonlóan azon váltóperek is kivétetnek, melylyek az ingókra nyert
zálogjogot és azon ingókat illetik, melylyekre a' váltóhiteleznek megtartási joga van. Némelyly államokban a' csd megnyitásának egyik
:

,

:

,

:

,

;
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I>ogy a' bukott személye rizet alá tétetik
eredménye az is
hacsak
mingyárt ki nem tnik, hogy nem vétkessége hanem szerencsétlenségek
okozták bukását. így van Frankhonban. Törvényeink azt a' bnvádi
,

,

,

kereset megrendelése után kivánják, ha a' bukott elszökhetésének félelme
ibroghat fen. A' hitelezk egymás közti viszonya kifejeztetik azáltal is,
mikép mindazok, kiknek igényeik vannak, egy pert kötelesek vezetni,

melylynek bevégzésére valamenynyinek kell várakozni hogy kielégíttessenek. Innen jön azon elv is, hogy minden más, a' bukott vagyona által
érdeklett személyeknek a' csdliöz kell magokat csatolniok, mintliogy a'
csödületi egyetem képviseli a' bukott és adós fszemély ét. így a' haszonbérlök és annak tulajdonosai. Ha a' haszonbérbe adó esik csd alá, a'
törvényes szerzdés megmarad, és ha a' haszonbérl bukik megsznik a'
haszonbér is. A' vevk, ha meg nem kapták még a' vett javakat, a' csdhöz kötelesek járulni kárpótlásért. És minden elidegenitésl, adásvevési
követelések ezen elvek szerint intéztetnek el
arról lehetvén csak szó,
hogy azon kár, melylyet szenvedtek a' ki nem ellgités, viigy át nem adatás
miatt, megtéríttessék a' tömeg által. A' csd megnyitásából következik az
kell
is, hogy a' hitelezket egy bizonyos napra a' csdbíróság elé meg
idézni. A' határid 30
120 napig terjedhet. A' kihirdetést a' hatóság és
felsbb kormányszék teljesiti, ez hl' lapok utján is és ha külföldön is lennének hitelezk, a' legfelsbb kormányszék eszközli az idézést. Az idézés
a^on lényeges feltétel alatt történik, hogy a' kitzött liatárldre meg nem
jelenk a' csdtömegbl követelésük kielégítését nem követelhetik. A'
kitzött határnapon történik a' megjelenés. Erre zárnapot is szoktak a'
törvények hatái'ozni, melyly minálunk a' megjelenési határnak harmadik
napja. Ezen ideig a' hitelezk minden követeléseiket igazolva, és a' menynyiséget is kimutatva tartoznak elterjeszteni. Azok, kik ezt nem tehetnék 3 nap alatt, a' bíróságtól uj határnapot kérhetnek, melylynek rövidnek kell lenni. Minden beadványok két ])éldányban történnek egyik a'
bíróságnak, másik pergyelnek adatván át. így keletkeznek az iratcsomók, melylyek vagy közösek vagy külön köteget ké})eznek, a' mint vagy
az öszszes hitelezi egyetemet illetik, p.o. a' választások és jószág kezelését, számvitelét illet irományok vagy csak az egyes követelk igényeihez tartoznak. A' megjelenés napján a' hitelezk 3 tagú választmányt
neveznek ki szótöbbséggel, melyly képviselendi jogaiknak kezelését és fölügyeletet. Ezentúl minden eladások, kiadások, árverések bejött pénzek
feletti rendelkezések, és más szerzdések csak ezen választmány befolyása
,

,

,

—

;

,

;

Ugyanaz megvizsgálja a' volt gondnok számadásalt is,
idközben bármikor tapasztalván htelenségét vagy alkalmatlanságát,
elmozdittatását kérheti a' bíróságtól, és helyébe más gondnokot jelölhet
ki. A' megjelen hitelezk meghatározzák a' gondnok diját, és vagy meg-

alatt történhetnek.

és

t, vagy helyébe mást választanak. A' hitelezk közt a' fk többsége határoz ezen esetekben, és csak az egyenlség esetében a' követelési
sommá nagysága. A' megjelenés zárnapja befejeztetvén ez néhol kihirdettetik. Szokásban van ez alkalommal megkísérteni a' hitelezk és bukott
közti kiegyeztetést is. így Francziaországban a' verificatio végett öszszegyült hitelezk a' perfolyam kezdete eltt az egyezést kezdik meg. Ha ez
(concordat) sikeri, bíróság elé terjesztetik megersítés végett, és ekkor g,'

tartják

,

Vj h,

hm.

Túr.

II. hót.
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csd megsznik

és az adós felmentetik a'

csd

terheitl.

Nem

szüks(íg

b-

vebben magyarázni, milyly jótékony hatású ezen intézkedés melyly a'
csdtblyam hoszszadalmasságíitól megment, a' bukottat temérdek veszteségektl, terhektl és a' hitelezket sok költségtl telszabaditja, a' bíróságot pedig más szükséges foglalkozásokban nem tartja fel. Es ez legnagyobb
szükségü ott, hol részint a' perek hoszszadalmassága, részint a' költséges
eljárás és esdperek sokasága véghetlen sok bajokat szülnek. Innen a' tengermelléki németországi városokban igen nagy divatban van a' kiegyezés
alkalmazása, minthogy ott sok bukás fordulván el, ezeknek hoszszadalmas elintézése által mind idben, mint költségekben igen sok veszteséget
kellene szenvedni. Ez okból használtatik gyakorta Szászországban is, hol
a' esdper folyama igen hoszszu, és költségei sokszor felemésztik magát
,

a'

csdtömeget

is.

A' megjelenési zárid lefolyván, megkezddik a' csdper folyama. A'
hitelez t. i. a' csdtömeg perügyeljével, részint pedig egymás között
az iránt vitatkoznak, valódiak és jogszerek, törvényesek-e azon követelések, melylyek a' tömeg ellen benyujtattak továbbá pedig a' felett milyly
renddel, milyly elsbbségi sorozat szerint elégíttessenek ki a' megállapított
követelések. Els tárgy tehát: a' követelések igazolása. A' perügyelö
ellenvetéseivel ostromolja azokat, és a' követel köteles igazolni. De a'
hitelezk magok is tehetnek egymás irán3ában kifogásokat. Ezen perügyel és hitelezk közti vitatkozás két feleselésbl áll, melylynek irományait szinte 2 példányban tartoznak beadni. A' feleletadások határideje
külön külön 15 naptól 45-ig terjed, melyly hoszszabbitás csak akkor engedtetik, ha oiyly próbák szükségeltetnek, melylyeket elre nem lehete megszerezni. I la a' félpróbák kiegészítésére hitletétel kívántatik, csak pótló
eskü rendeltetik, tisztító eskü letétele a' bukottnak nem engedtetvén
meg. A' követelések valódisága iránti vitatások befejeztetvén, a' bíróság
azok iránt ítéletet hoz. Ezen ítélet után következik a' követelések osztályzata és sorozata iránti feleselés, szinte a' perügyel és hitelezk, valamint
magok a' hitelezk között. A' feleselés menete és rendé az elbbi feleselés
szabályait követi, csakhogy itt csupán egy feleselés állapíttatott meg. Ea
be levén fejezve, a' bíróság külön ítéletet hoz a' követelések sorozata
iránt is. Külföldön mind a' kett egy utón végeztetvén
egy ítéletben
foglaltatik az u. n. sententia locationis in conairsu. Ha az illetk akár
egy, akár másik ítélettel meg nem elégesznek, felebbvítelhez nyúlhatnak.
Ezt az ítélet után harmadnap alatt be kell jelenteni, és 8 nap alatt min;

:

,

den mások felebbvltelére tartozó észrevételeket meg kell tenni, uj próbák
egészen kizáratván. Ha a' más bíróságtól áttett perekben a' perügyelnek vagy más hiteleznek a' követelések valódisága vagy menynyisége
iránt kifogása lenne, szinte felebbvitel utján teheti meg észrevételeit. A'
csdbíróság itéletileg kimondván a' felebbvitelt a' per a' váltófeltörvényszékhez küldetik, 's innen a' hétszemélyes táblához, ha amaz az els
,

bíróság ítéletével ellenkezt hozott.
A' csdtörvényeknek egyik legfbb részét teszik azok
melylyek a'
követelések osztályozását intézik el. Világos levén az
hogy minden
követelések a' bukott vagyonából ki nem elégíthetk, az igazság azt
kívánja, hogy azok, kiknek a' kielégítésre több igényeik vannak, 'a azok,
,

,
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magok mellett mások felett több okokat 's jogelönyöket hozhatnak
elbb is elégittessenek ki. Ezt minden törvényhozás elismerte és azért

elfogadta azon elvet is, hogy némelylyek, kik elsbbséggel birnak, elsbb
osztályba jjenek és a' többi felett elégittessenek ki. Azok pedig, kik egy
osztályban vannak, vagy egyenl osztály szerint, vagy bizonyos sorozat
p, o. idsor szerint elégittessenek ki. Ezen osztályzatnak nagy befolyása
van a' közhitelre, mert többé vagy kevesbbé igazságos lehetvén, a' közbizodalmat emelheti vagy csökkentheti. 1840-ki törvényeink a' régiektl sok
lényeges eltéréseket foglalnak magokban és a' jogosságot jobban mecközelitik. Most 6 osztályba soroltatnak a' követelések. Az elsbe jnek a'
tömeg kezelési költségei, bíráskodási dijak, melylyeket az 1844-ik t. ez.
3. §. szerint a' megyei törvényszékeknél, ha a' tömeg 1000 forintot megha,

egészen a' tömeg maga viseli, továbbá a' végrehajtási költségek, közhi's természetben meg nem lev letétemények
's hivatalos számadási tartozások, végre az adó, bányászi és földesúri tartozások egy évre.
Ha ezen els osztály kifizetésére a' tömeg nem elegend, az eladott sor
szerint fognak kielégittetni. 2-ik osztálybeliek
gyámtartozások, cselédek egyévi elmaradt bére kereskedi segédek fizetése a' csd megnyitásátóli felmondás idejére, melyly 2
4 hónapot tesz, orvosi és gyógyszerészi dij egy évre, temetési költségek melylyek ha az adós a' csd alatt
hal meg, csak a' legszükségesebbekre szoríttatnak továbbá fél évre a'
lakbér, és a' kéménysepr bére egy évre. Ha mindezek ki nem elégíttethetnének, a' megmaradt vagyon közöttök követeléseik menynyiségének
aránya szerint leend felosztandó. Némelyly törvényhozások a' gyógyítási
költségeket a' temetés sorába helyhezik, és azért csak a' legutolsó
a'
halált elidéz betegség költségeit teszik ezen osztályba. Némelylyek ide
sorolják azon temetési költségeket is
melylyeket más számára köteles
volt a' bukott teljesíteni. 3-ik osztályba jnek a' bukottnak betáblázott
si adósságai, a'
törvényes hitbére; és e' kett az ingatlanokból meo-elzleg elégíttetik ki, továbbá a' kijelentett vagy betáblázott nhozomány
és jegyajándék, betáblázott adósságok és váltóbeli kötelezések.Ezek közül
a' betáblázott hozomány és adósságok az ingatlanokra, a' l)ejelentettek és
váltóbeliek pedig az ingókra nézve bírnak kielégítési elsbbséggel. Ha a'
vagyon nem lenne elegend, a' betáblázás és váltóknál a' törvényes láttamozás ideje szerint történik a' sorozás, és csak ezek után jnek a' nem
hitelesített váltók, melylyeket a' bejelentett hozomány is megelz
és a'
melylyek közt a' hátralevség aránylag felosztatík. 4-ik osztályhoz tartoznak magán 's meg nem lev letétek, be nem tá])lázott vagy jcayzett
nhozomány, köz adóslevelek, terhes szerzdések, kívonati adósság, és az
l-Ö osztályhoz nem tartozó számadási tartozások. Ezek közt, ha szüksécr,
szinte aránylag osztatik fel a' maradéktömeg. Ezen 4 rendbeli követelésekkel a' kamatok is együtt járnak a' csd ideje alatt és az eltti eo:y
évrl. A' többi kamatok az 5-ík osztályba valók, 's ha a' vagyon nem elég,
ez közöttök aránylag osztatik feL Némelyly törvényhozások szerint mindenkori kamatok, mindig öszszekapcsoltatva a' tkével, ennek osztályzata
szerint fizettetnek ki. Végre a' 6-ik osztályba az eddig el nem számlált
követelések tartoznak melylyek közt szinte aránylag osztatik fel
ha
marad valami tömeg. Ezekbl láthatni mikép a' magyar törvényhozás
lad,

vatalbeli

:

,

—

,

,

,

,

:
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:
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ha a' követeléseket töbh
vélte az igazságosságot niegközelithotni
osztályba sorolja, és az egyes osztálybelieket is némelylykor sorozat szerint
elégitteti ki, és csak a' többiben engedi meg az aránylagos felosztást.
Milyly sok öszszeütközések és nehézségek jnek itt el, és niilyly hoszszas idt igényel ilyly eljárás és vitatkozás, könynyü belátni. Némelyly
kiiltörvényhozások egyszerbb eljárást állapítottak meg. Az angol törvény a' vagyonfelosztásnál tökéletes egyenlség elvébl indul ki, azt a'
hitelezk közt követeléseik aránya szerint egyenln felosztatván. A' franezia törvények azon elvet állitották fel, hogy csak egyes kiváltságos követelések mentek a' veszteség viselésétl. Az ingóságok ára felosztatik
aránylag az ingatlan zálogra nem fektetett egyszer követelések közt. Az
ingatlanok ára pedig azok közt, melylyek a' hypotekális könyvekbe bejegyeztettek. Ilyly eljárás van a' nem kereskedkre nézve megállapitva. A'
költségekre nézve törvényeink rendelik, hogy azok, melylyek a' hitelezk
közös ügyéhez tartoznak, u. m. a' kezelési, biroi és végrehajtásiak, általuk
aránylag közösen viseltessenek. Ezt az 1844-i 7. t. ez. 4. §. akkép módosította, hogy ezen költségek a' nélkül, hogy a' kielégített követelések közt
aránylag felosztatnának, ellegesen fizettessenek ki.
Miután a' felebbvitel is befejeztetett, következik a' végrehajtás. A'
gondnok számadásai megvizsgáltatnak. Minden javak pénzzé tétetnek. Az
ingóságok kétszeres árverés alá l)ocsájtathatnak, az utóbbin azonban becsáron alul is eladathatnak, és pedig még a' per folyama alatt. Az ingatlan
nemes javak 's járulékaik a' per végén árvereztetnek el. Az árverés akkor
sznik meg, ha a' bejött pénz fedezheti a' követeléseket. Ezek után a' perügyel elkészíti a' fizetés sorozatát 8 nap alatt, és a' hitelezk arra 3 nap
alatt tehetnek észrevételeket. Mindezekre azután a' bíróság ítéletet (decretum dístributionís) hoz, mclyly a' fizetés sorozatát megállapítja. Esez a'

ugy

,

tömeg

iránti eljárást befejezi,

megrendelvén

a' fizetést

és

ennek

határidejét,

költségek, követelések és tömegbli bevételek kiszámíttattak és
elrendeztettek. A' 30 nap alatt át nem vett illetség bírói kézbe tétetik le.
Ha a' csd után jut a' bukott valamelyly vagyonhoz a' ki nem elégített
hitelezk uj csdöt indíthatnak. Ha pedig a' csd idejébl jne el valamelyly érték p. o. a' késbb lefolyt perekbl arra bírói foglalás kéretik.
Fölülfizetési kereset (actio ad superínscriptionem) azon ingatlan nemesi

miután

a'

,

,

,

javakra történhetik, melylyek a' csd eltt bírói zálogkép becs szerint
adattak át, és a' melylyek a' csd eltti öt év alatt szerzdésileg zálogoaíttattak

el.

A' csdrendnek egy igen lényeges alkatrészét teszi azon eljárás is,
melylyet a' bukott ellen vétkes vagy csalárd bukásának büntetésére kell
intézni. Azt, hogy a' bukást, ha beszámítható hil)ákon alapszik, meg kell
fenyíteni, minden törvényhozások elismerték. ^lert belátták azt, hogy a'
közhitei biztosítására
mi a' bukások által tetemesen meggyöngittetik,
nem elegend a' hitelezknek igazságos bizonyos jogszer arányszerinti
kielégítése. Elfogadták még azon elvet is, hogy azon kívül a' bukottat,
gonha hibás volt, büntetés alá is kell vonni hogy
's mások nagyobb
dosságra ébresztesscnek, és a' kedv 's inger, hasonló csalásokat vagy károsításokat ismételni, elvétessék. Az európai törvényhoziísoknak ide vonatkozó része alapelvül mindenütt a' kérlelhetleu szigort fogadta el, mert
,

,

,
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család vagyonáról 's boldogságáról van szó,
államnak hitelérl és legfontosabb anyagi érdekeirl,
nem szaúgymint pénzforgalmáról és ezekbl ered köz jóllétérl
bad kegyelmességet és kíméletet mutatni. Ez csak annál nagyobb ösztön és kedvez alkalom lenne a' közhitelt rongáló bukások szaporitására.
Sajnos, mikép a' magyar csdtörvények e' tekintetben túlságosan kegyelmesek. Látni fogjuk mingyárt a' mi és a' külföldiek büntetéseibl, milyly
különbség van közöttünk a' bukás kevesitésének 's a' hitel biztosításának
rovására. Láthatni azon öszszehasonlitásból, milyly kevéssé szigorúak
Valljon a'
a' mi törvényeink, és menynyivel jobbak a' külföldiek.
bukott szerencsétlenségbl, véletlen esetek, vagy saját hibái és vétkei
folytán bukott-e a' csdper folyama alatt derittetik ki. Törvényeink azt
rendelik
hogy a' bukott a' per megnyitása után adja el bukása okait,
st ellene vizsgálatot
melylyekre a' hitelezk észrevételeket tehetnek
is kérhetnek. Ez elrendeltetvén, a' bukottnak minden levelezései, könyvei
megvizsgáltatnak, és a' tett tapasztalások feljegyeztetnek. Ha ezekbl
kisül, hogy vétkes gondatlanság, vagy hamisság forog fenn a' vagyon
pedig nem elegend a' kielégítésre akkor az a' fizetési sorozatot megrendel Ítéletben kimondatik; és nagyobb vétkesség vagy hamisság esetében a' csdbíróság jelentést tesz a' fenyíttörvényszéknek, és ellene a'
bnvádi kereset 's ha kell az rizet alá vétel is elrendeltetik. Törvényeink hamis és vétkes bukást különböztetnek meg; az ide tartozó eseott

,

hol

hanem

nem csupán számos

az egész

,

—

,

,

,

,

,

,

,

is igen nagy kíméletet árul el. Vétkes gondatlanságuíik vétekeresked rövid id alatt sokat elpazarol ha tudva bukását,
valamelyly hitelezt ellegesen kielégít, ha a' bejegyzett keresked renHamis bukás
detlenül viszi könyveit, vagy évenkintbilance-ot nem készít.
ha bejegyzett keresked nem
esetei a' kereskedre 's gyárokra nézve
vezet könyveket vagy más keresked hamisan vezeti, meghamisitja.
Más bukottakra nézve ha elszökik a' csd nyitása eltt vagy folyama

tek sorozata
tik,

ha

a'

,

—

:

,

,

:

alatt,

meg nem jelenik
el nem adja, a' tömegbl

ha az idézésre

,

fel

nem

fedi

vagyoni állapotát,

valamit eladott, vagy eltitkolt,
színlett, hamis adósleveleket csinált, vagy a' valódiakban
a' kiadás napját elbbre tette, ha hitele fentartására hamis leveleket készitett 's használt, ha bízományt vagy letéteményt, árvái vagyont elköltött.
A' törvényhozások a' hibás, és csalárd bukással a' bukott személyére nézve
kétféle roszat szoktak öszszekötni, t. i. bizonyos jogok elvesztését és fog-

bukása okait
adósságokat

büntetést. Törvényeink mindkettre nézve felette nagy kíméletet
gyöngeséget nyilvánítanak. Az elsre nézve ha a' vétkesség vagy
hamis bukás a' végitéletben kimondatott, törvényeink azt rendelik, hogy
a' bukott váltót ki nem adhat, bejegyzett kereskednek nem tekintethetik,
és hiteles kereskedi könyvet nem vezethet. A' kültörvényhozások sokkal szigoruabbak. A' franczia Code infamiát csatol a' csalárd bukáshoz,
a' börsérl pedig egészen kizárja a' bukottat. Régente veres sapka által
különböztettek meg. A" porosz törvény a' hitelezk kielégítéséig minden
politikai jogokat megszüntet st 1831-ki szabály szerint a' polgári és
telepedhetési jogot is. Ez hozatott be Szúsz-Veimarhan 1833-ban és
Hessenben 18o4-ben. Ezenkívül a' porosz törvények a' vétkes bukott?^
minden rangjától, méltóságától 's tisztségétl megfosztják, a' keresk? és

sági
és

,

,

?7S
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•vények az autiv és passiv politikai
gitésig íeltiiggesztik. A'

szász-tneinitKjeni és

j( ^^

(illenhuryi

minden állami

jogot megszüntet, mig a' bukott nem rehabilitáltatik vagy a' tartozások
kiíizetése, vagy hibátlanságának kimondatása által.— Az u.n. hanqueroute,
melyly vétkességgel vagy csalárdsággal jár, fogsági büntetéssel is öszszekapcsoltatik. Es e' tekintetben a' törvényhozások igen szigorúak. Nincs
ugyan már divatban
mint azeltt, hogy a' bukottak, mint Frankhonban,
veres sapkát, és mint Németországban, sárga kalapot hordjanak, vagy hogy
az utczákon-liurczoltassanak, elttük és utánuk üres erszényt lebegtetve,
vagy szégyenkre ültettessenek és bitófához állittassanak, fejeik felett
pedig a' szégyenharang huzattassék, vagy hogy nyilvános helyeken kutyát
és kdarabokat vigyenek. Nincs többé az sem szokásban hogy a' czéhckbl, lakomákból, 's minden társaságból kizárattassanak. llyly eszközök, melylyek részint a' becsületérzetet és javulhatást teszik semmivé,
részint az elélhetést lehetetlenítik, az újabbkori büntetöjogtan által általában
elvettettek. De helyettök vannak szigorúbb és czélszerbb fogsági büntetések. A' frcmczia törvény a' faillite-t a' keresked fizetési képtelenségének tekintvén, a' hibás bukást bancjiieronte-nuk nevezi, és megkülönbözteti ugy, hogy vagy: si ;ti pl e melyly terhes hibákon alapszik; vagy
frauduleuse, ha csalárdság forog fenn. Egyszernek veszi: ha 3 nap alatt
fel nem jelenti bukását, ha elpazarlotta vagyonát, ha játék vagy speculatio által sokat veszt, ha tudva bukását, adósságot csinál, vagyakkor
értékén alól adja el valami vagyonát rendetlenül vezeti könyveit vagy
,

,

,

,

,

vagyonánál háromszoros érték váltó- 's hitelleveleket ir alá. Énnek büntetése 1 hótól 2 évig terjed correctio házi fogság. Törvényeink a' gondatlanság eseteire csak 1 héttl fél évig terjed bezáratást rendelnek.
Csalárd bukásnak veszi a' frank törvény ha a' tömegbl pénzt 's más
ilyly értéket eltitkolt, nem födi fel tartozásait, hamis adás-vételeket, adományozást, vagy adósleveleket készit, adósságokat tettet, veszteségeket
szinlel
álnév alatt szerez vagyont bizománynyal viszszaél
könyveit
eltitkolja, vagy ha nem tart könyveket, és Ini bellük ki nem tnhetik az
activ és passiv állapot, vagy ha salvus conductust kapván, végkép megszökik. Ilyly esetekben a' büntetés iniámián kivl a' beszámításhoz képest
ideiglenes vagy örökös kényszeritett munkával öszszekötött fogság. —
Az anstriai törvénykönyv a'j)azarló bukottat mint csalót bünteti börtönnel. A' porosz törvények, ha túlságos pazarlást vitt játszott, korhelykedett, vagy hasonnemü fogadásokat tett, 3 évtl 6-ig büntetik és minden
méltóság- 's tisztségtl megfosztják. Az, ki viszszafizetési remény nélkül tesz túlságos adósságokat, 5
6 évi fogságra Ítéltetik. A' keresked,
ha évi bilance-ot nem készit, vagy könyveit rendcsen nem vezeti, a' kár
i^a eltitkolási idhöz képest 1
3 évi fegy- vagy várfogsággal biintcttc-'^'
bajor törvények szerint a' ki eltagadja és megcsalja hitelezit,
ko2\ "~

—

:

,

,

,

,

—

—
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vagy eltitkolja helyzetéi, mint csaló 1. évi dologházra; az, ki valamelyly
vagyonát eltitkolja, vagy activ követeléseit eltagadja, 1
3 évire; és az, ki
hamis bukást tesz, hogy meggazdagodhassék, 4
8 évi dologházra
Ítéltetik.
A' mi 1840-iki törvényeink a' hamis bukást csak íeí évtl
3 évig terjedhet börtönnel büntetik. De ezen káros engedékenység és
kimélet mellett még azon körülmény is forog fenn
hogy még azon lágy
büntetés sem alkalmaztatik a' bukottakra, hacsak különösen feltn hamisitást nem
követtek el.
Más hibákért kihágásokért nem vétetnek bnvádi kereset, büntetés alá. Innen a' kereskedi osztálynál a' sok
vétkes bukás, melylyek mind gyönge törvényeink védelme alatt állanak. Egy f oka ezen helyzetnek az is hogy a' csdbíróságnak egészen
önkényére hagyatott a' bnvádi esetek bejelentése. És még az ez iránti
Ítélete ellen is lehet a' csdületi felsbb biróságokhoz felebbvitelt használni, az 1844: 7. t. ez. értelmében, midn a' bukás okainak a' bukott és
perügyel közt bevégzett vitatása után a' bíróság a' követelések valósá-

—

—

—

,

,

,

gáról hozott Ítélete alkalmával, tapasztalván, hogy a' megitélt követelések
fölülmúlják a"tömeg értékét, az iránt is hoz ítéletet: valljon a' bukás
hamissággal és vétkes gondatlansággal párosult-e víigy nem ?

Azon sokféle érdekek, melylyek a' csdtömeg körül öszszej önnek,
azon mindenféle igények, melylyek elfordulnak, és azon különféle terinészetü követelések és javak, melylyeknek rendezésérl tisztába hozaa' csdügyet igen nehézzé és bonyolódottá teszik. Innen
taláról van szó
azon sok hiány és jogsérelem is, melylyeket a' régibb törvények tárnak
élnkbe. Nem tudták még akkor azon vezérfonalakat feltalálni melylyek a' bírót a' jogszer igények osztályozására és a' legigazságosabb
eljárásra vezethetek. Csak az újabb törvényhozásnak sikerült tisztább
rendszert, igazságosb szabályokat állítani fel. A' magyar 1840-i csd
törvények ezen józanabb és a' közhitelre nézve kedvezbb utat választották a' haladás nyíltan kitnik bellük de sok javítani valót is foglalnak
magukban. Ilylyenek a' bírósági különbségek és kíméletes büntetései a'
vétkes bukottak irányában, melylyek a' közhitei biztosítására felette káros
befolyással vannak.
A' csdrendszereknek egy legfbb hiánya szo,

,

,

,

;

—

hoszszadalroasság és ezzel járó költségesség is. így p. o.
Szászországban 100 évnél is tovább tartanak némelyly csdperek, és
azért a' költségek többnyíre olyly nagy ösz végre hágnak, hogy a' tömeget
magát föllhaladják. Ezen hibák megvannak hazánk csdrendében is.
A' perek túlságosan hoszszadalmasak és felette költségesek és ezáltal a'
pénz- és vagyonviszonyokat, 's kivált a' kereskedelmi forgalmat tetemeA' poros-2 csdtörvénykönyv olyly csdrendszert állit
sen károsítják.
fel , melyly jobbára általános minta gyanánt tekinthet a' legtöbb esetben. Ez a' perlekedést felette megrövidíti azáltal, hogy nem egyforma
szabályok és formalitások szerint kezelteti valamenynyi csdtömegeit és
pereit , hanem különbséget tesz a' szerint, a' mint a' hitelezk száma és a'
követelések öszszege kisebb vagy nagyobb, és e' szerint kíván 's rendel
több vagy kevesebb formalitásokat a' kis öszszvegeknél és csekélyebb
számú hitelezknél csak igen rövid utú eljárást parancsolván. így legjobban elkerülhetni mind a' hoszszas várakozást , mind a' nagy költségekott

lenni

a'

,

—

,

ket.

Ezenkívül

a'

tömeg kimutatásánál

a'

kereskedket, gyáraokokat, és
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mezei oazdúkat megkülönhözteti a' többi osztálybeli bukottaktól. Ks a'
mi legfbb, a' eKdügy egyíjzerlisitúsére éti könynyebb folyamára az egész
caodrendet hypotekális rendszerre alapitotta. Azon elv állittatott fel, hogy
mindenek eltt a' tömegen esak az ingatlan zálogu hitelezk tehoHscnek
bejegyeztetésük következtében. Es ez által a' chirographariusok és más hitelezk általi bonyodalmak egészen elkerUltetnek.
Hasonlóan a' francZ'ia törvények is a' valódi csdeljárást felette röviddé és
könynyüvé tevék. Mert a' nem-kereskedk irányában egyszer végrehajtási eljárást követnek és azt szinte hypotekális rendszen-e alapitották,
az ingatlanokhoz esak a' bejegyzett hitelezknek levén joguk. Áz igazi
csdper a' kereskedkre alkahnaztatik, és igen egyszer. A' bukott tartozik 3 naj) alatt bukását bejelenteni különben a' hitelezk vagy kereskedelmi szék lép fel, és ilyly esetekben rizet rendeltetik el, merfe a' be nem
jelentés banqueroute-nak tekintetik. A' csd hírlapok utján kihirdettetik javai lefoglaltatnak
és egy biztos 's ágensek neveztetnek ki
kik a'
könyveket 's levelezést megvizsgálják, a' pénzeket beszedik, és a' vagyonállapot jegyzékét elkészítik. A' biztos az ismert hitelezket meghívja, és
gondnok választatik's leltár készíttetik. Ezután 4ü napra öszszehivattatnak
minden hitelezk, és 14 nap alatt megtörténik a' verificatio a' hitelezk és
syndieus között. A' követelések a' kereskedelmi szék által döntetnek el. Az
igazolásra eskü kívántatik. Az öszszejö vetélnél megkísérlik az egyességet,
mi nem sikerülvén
pénztárnok és curátor választatik, és megkezdetik
az eladás, és ezzel befejeztetik igen rövid id alatt az egész csdper.
Süerfhonban két u. n. jó emberek kezelik ideiglenesen a' tömeget
a'
megjelenés után pedig 2 curátor kik a' hitelezk által választatnak. A'
megjelentek néhány nap alatt igazolják követeléseiket, és az igazoltak
között a' tömeg felosztatik arány szerint.
Törvényeink és esdeljárásunk eltt mindezen rövidség és olcsóság egészen ismeretlen, nem fogadtatván el egészen sem a' porosz sem a' íVanczia egyszer eljárás. A' birói
önkény nincs korlátolva, a' feleselési határidk túlságos hoszszak, és a'
követelést

—

,

,

,

;

,

,

—

—

,

—

birói

önkény

's

hanyagság

által

még jobban

tekális rendszer nincs alkalmazva,

is

ho.-zszittathatnak. A' hypo-

mindenféle követelések öszszehalmoztatnak. Kereskedk és más bukottak közt semmi különbség, pedig a'
kereskedi osztály mindig több kíméletet és gyorsabb eljárást igényel.
Nincsenek külön csditélszékek, mint Hollandiában, Angliában, Dániában de még az sincs behozva, hogy kf^reskedi székek által végeztetnének el a' csdök
mint Francziaországlía'i. Es azért nem csudálhatni,
hogy olyly sokáig tartanak csödpereink, mikép azok, kik kezdek, alig
reméiiylik hogy megélhessék, legalább öregségük eltt, bevégzésüket.
Es innen van aztán határtalan költséges voltuk is. Legújabb 1844-i pótlék-csdtörvényeink tettek némi javítást, a' 2 §-ban azt rendelvén, hogy
azon esetben, haa' bejelentett követelések 1,U00 forintot fölül nem haladnak,
sommás utón végeztessék el az egész csdper, a' hoszszas rendszerinti
határnapok megtartását mellzvén, és a' bejelentett követelések valódisága és osztályozása iránt nyomban Ítélet hozatván. Ez a' csdperek
folyamának rövidítésére és a' költségek kímélésére jótékony hatást gyakorol. De ugyanezen egyszersítési elvet ki kellene terjeszteni a* esdper más lehet eseteix'Q és részeire is. Be kellene hozni a' többi közt azt
;

,

,
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hanem a' hitelezk száma is
hogy nemcsak a' követelések öszvege
vétetnék tekintetbe. Nem kellene soha sem felejteni, mikép a' csödügy
és rendszer a' hitelviszonyokra felette nagy befolyással van; a' hitel fentartása és biztositása pedig nemcsak szigorú igazságosságot, hanem
olcsó és gyors eljárást is követel, mi hazánkban még mindeddig csak
puszta kivánatuk közé tartozik. (A' csdpernek egyik alkatrészét képez

is

,

,

igényügyre nézve lásd: Igény

alatt.

—

Sz.

I.

Csorna (Körösi) Sándor, hircs utazó 's m. akad. lev. tag, szül.
Erdélyben, Krösön, a' székely orbaji székben, Háromszék egyik megyéEgerpatakon, Sepsiszékben) katona szüléktl.
jelent meg 's kenyerét mint iskolai szolga
azután 1815-tl Göttingenkeresé, 's Hegedüst és Herepeit hallgatta,
ben hol két évig fleg nyelv- és történeti tanulmányoknak élt elkészítvén magát ásiai útjához, melylyet nemzete régi lakhelyének kinyo1819-ben csakugyan el is indult az emberi
mozására tenni szándékozott.
nem bölcsje, kelet, felé, Oláh-, Bolgárországon és Rumclián keresztül.
Midn egy kisded sajka a' keblében egész tündér világot hordó szegény
székely diákot a' bolgár partokra áttevé: senki sem sejtette a' jövt,
melyly reá vár, a' dicsséget, melyly izzadt fürtéit koszorúzandja. Mieltt
elindult, néhány hónapot töltött Zágrábban, 's minden idejét a' szláv nyelvek tanulására forditá. Kenderesy Mihály kormánysz. tanácsos segité fleg
útjában. Enosnál hajóra ülve Alexandriában szállt ki, innét Palestinába
ment, 's részint gyalog, részint kíiravánokkal Aleppón, Bagdadon keresztül 1820. octoberén Teheránba jutott. Itt az angol f consulban mint
utóbbi vándorlásain Moorcroft angol utazóban is jó tanácscsal 's pénzzel
Júniusban 1822. Leh-ben, az
egyaránt segit kész pártfogókra talált.
akkor már Chinának hódolt ladaki királyság városában állapodott meg, 's
Sangs-Rgyas zangskári lámában védjét és tibeti tanulmányaiban buzgó
segédét tisztelte. Onnét, átkelvén 1827-ben a' Himmalaya hegységen, a'
kanami zárdába vonult hol tudományos munkáit olyly sikerrel folytatta,
hogy Ilire Keletindiában, 's az angolok által az európai tudós világban is

jében (más adat
Tani'dt

szerint

Enyeden, hol 1799-ben

—

,

,

—

,

—

,

elterjedt,

—

's

1830. áprilisén már

a'

londoni ásiai társaság tagjává válasz-

1831-ben végre elhagyván a' tibeti zárdai magányt, munkái
kiadása 's a' sanscrit nyelv tökéletes megtanulása végett Calcuttába ment,
hol a' bengál ázsiai társaság könyvtárnokává választatott. Szeretett
hazájában, hol számára némi segédpénz is gyjtetett, 1833-ban válasz1834-ben
tatott, érdemei némi méltánylásául, a' m. akadémia tagjává.
tatott.

—

következett két

guage

f

in english.

munkájának kiadása 1) A' grammar of the
(Calcutta) 2) Essay towards a' dictionary

tibetan lantibetan

and

—

E' munkáiból, roppant fáradozásainak gyümölcsébl, huszonöt hazai könyvtárnak küldött példányokat, a' számára utisegélyül Magyarországon gyjtött pénzbl pedig, miután helyzete az angolok által biztosítva volt, két száz aranyat a' m. akadémia tkéjének nevelésére adott, mert a' nagy távolságban is örökké hazájának kedves képe
's érdeke lebegett lelke eltt. Azóta az ásiai tárgyú calcnttai 's londoni
angol folyóiratok számos és nevezetes közléseket adtak világhírvé lett
hazánkfiáról, 's neve a' világ legjelesb tudományos utazói 's nyelvtudósai
english. (Calcutta).

során emlittetik. 1845. év elején elhagyván Calcuttát, ismét Tibet

felé
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vándorolt, de út közben megbetegedvén, Dardzsllingben april. 11-kén
veszedelmes láznak áldozata lett a' nélkül hogy imádott hazáját még
egyszer láthatta volna. Irodalmi egész bútorát 's készületeit a' keletindiai
angol kormánynak hagyta, melylynek folytonos jótéteményiért hálára volt
,

,

—

kötelezve.
A' halála feletti gyász érzetébe nemzeti büszkeség vegyült, és
méltán. Mert ö egyike volt azon keveseknek, kiknek munkássága 's fényes
sikere áttörve e' keskeny haza határain, bejárta a' müveit világot, 's olly

ismers volt a' Themse és Seine mint a' Gangesz partjaiu 's Himmalaya
virágos völgyeiben. O, midn öndicsségét megalapitá, a' magyar név
dicsségét is hordta egyszersmind magával. Sokat trt, sokat dolgozott,
de férfiusága legszebb szakában kidlvén, élte nagy feladását egészen meg
nem oldhatta.
'S egy nagy fájdalom kisérte sírjába: félig végzett pálya,
fél napszám
csalatkozott remény álmainak nem teljesedhetése. Azonban
tiszteljük emlékezetét, ha siker nem koszorúzta is fáradozásait, mert
,

—

,

,

Eötvös szerint, ki akadémiai emlékbeszédet tartott a' nemes utazó felett:
nincs fenségesebb mint azon tántoríthatlan állhatatosság 's rendithetlen
kitürés, melylyel a' férfiú, áthatva magas gondolatától, ez egy kivitelének
szenteli egész életét. Körösi Csorna ilyíy férfiú volt ki ezélját épen mert
az ember erejénél magasb vala, el nem érheté ugyan az igazságot, melylyet kerese
fel nem találhatá egészen, de ki éltének egész erejét egy
czélra irányozva
például állhat a' serdül ivadék eltt , hogy : férfiúi
kitürés a' látszólag legreménytelebb pályán is mindig magasra vezet. T.
Csongrád megye fekszik ^Magyarország tiszántúli kerületében , az új
felosztás szerint pedig a' nagyváradi katonai és szegedi polgári kerülethez csatoltatott. Csongráddal szomszéd éjszakra Küls-Szolnok megye, a'
Nagykunság és Békésnek kis része ; keletrl Békés Csanád ; délre Csa,

,

,

,

,

,

,

nád, Torontál, melylytl a' Maros választja el 's Báesnak kis része; nyugotra Bács, Kiskunság és három helyen Pest megye. Kiterjedése 62'^*
mfd. Mivelés alatti földe 640,480 hold, melylybl 243,154 hold szántóföld,
82,996 hold rét, 9875 hold szl, 2100 hoÍd kert, 51,321 hold erd, fzes
250,036 hold legel. Az egész megye mer sikság melylyet csak
néhány felhányt halom szakít félbe. Földe fele részében, t. i. a' Tisza bal
oldalán fekete agyag, kevés szikes helylyel keverve 's televényben anynyira gazdag, hogy trágya nélkül minden gabonanemet
kamattal térit
viszsza úgynevezett homokfljld itt egyáltaljában nem találtatik. Ellenben
a' megye másik fele részében, a' Tisza jobb partján, a' föld nagyrészt homokos, közel a' Tiszához ingoványos, turfás, 's ittott széljelszórva számos
apró tó van,melylyek kiszáradván, helyeiken sziksót sepernek a' lakosok.
Különös továbbn
hogy e' részen melyly homokos 's melly földalatti
vizzel anynyira bvelked
hogy két három lábnyi mélységre mindenütt
vizre akadhatni némelyly helyen egy két ásónyom után szélesen elterbjed de csak alig egy láb vastagságú, lyukacsos, sárgás kemény
séggel találtatik melylyet itt közönségesen termésknek neveznek 's
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,
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;
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,
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,

,
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,

,

,

st

téglák közé, a' falakba is haszonnal raknak.
Lovegje elég tiszta és egészséges télen a' fergctegek gyakoriak a' köznép közt a' pokolvar (carbunculns) uralkodó betegség.
A' Tisza csuknem két egyenl részre osztja a' megyét, a' ggóh/ai
pusztától kezdve a' hurgosi határszélig 11 mérföldnyi hoszszuságra

épületek alapköveibe,

;

;
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a' kereskedést tetemesen elmozezt. Hajózható levén
számos malmot forgat, halat is szolgáltat ugyan, de ellenben
egész menetelében majd csaknem évenként olyly nevezetes kiöntéseket
tesz, hogy azok miatt sok ezer hold térség a' szántás és kaszálás alul
Toronkizáratik, és csak nádat, gyékényt, gizgazt terem. A' Maros
tálvármegyétöl Csongrádot elválasztván, Szegednél a' Tiszába ömlik.
minden hirtelen eszésre kiont,
Folyása sebesebb mint a' Tiszáé
a' Tiszába nerii oldalvást
nagy baj
a' mi
's
menetele tekervényes
hanem oldalvást majd felteié folyik mi által gyakran viszlefelé
szatoluiás eszközöltetik. Egyébiránt rajta sok sót és épületfát szállítnak Erdélybl. A' Körös, miután mind a' három leányát. Sebes-, Feketeés Fejér Köröst, Tárcsa és Gyoma közt öszszeölelte, útjában a' Berettyóval öregbedve, Csongráddal átellenben a' Tiszába szakad. A' Kurcza az
öreg Körösbl a' megyében kiszakadván 's Szentes és Szegvár alatt elfolyván Mindszenten fölül a' Tiszába ömlik. A' Kóróí/y lickés megyében az
öreg Körösbl ered 's Szegvár alatt a' Kurczába keveredik. Csak áradáskor van benne anynyi viz, hogy folyhasson. Ilylyen vizmcdrek még: a'
Vekcr, Mágocsér, Szárazér, 'stb. A' Tisza több szigetet képez maga körül,
melylyek csapa mocsárok. Tavak vannak mind a' Tisza mentében mind
másutt széljelszórva bséggel. Legnagyobb ?C Hvld tava Vásárhely mellett
1 V2
mfdnyi területtel, Ludastó Fejértó Bakfó, Vidratorok, Matyitó,
's mások többen. A' gabonának minden neme, jelesen tiszta szi és tavaszi búza úgynevezett járó vagyis szszel és tavaszszal term búza két-

nedvesitvén
dítja
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tiszáninneni járásban, árpa, zab, tengeri olyly bséggel
teremnek, hogy a' lakosok saját szükségeiken fölül néhány ozáz ezer mért
adhatnak el. A' repczét mindinkább kezdik termeszteni de Derekegyházán már régóta nagyban zetett a' repczetermesztés. Vad repczéböl is házi
szeres, rozs,

a'

,

szükségre sok olajat ütnek a' lakosok. Kendert mindenütt bven termesztenek de kereskedés vele nagyban nem zetik. Ellenben a' dohány igen
nevezetes és ftermesztménye a' megyének, mert ebbl 8000 ember táplálja magát, 's kerekszámmal általában 40,000 mázsa adatik el idegen
kereskedknek 's az osztrák dohánygyáraknak. A' szegedi határban, Vásárhelyen Csongrádon 's más több helyen sok 's igen édes gÖrög és sárga
dinynye termesztetik továbbá a' szegedi és szentesi szlskertekben jó
fajta gyümölcsöt kaphatni
de egyebütt a' gyümöcstermesztés gyarló
lábon áll. Fejér és vörös bor a' szegedi vásárhelyi szentesi csongrádi
szlskert'.'kben bséggel terem, de nem állandó 's nem is elég. Jóságára
nézve legjobban dicsértetik a' csongrádi vörös bor. Valamirevaló erd
egész megyében nincs hanem Csongrád és Alpár közt mégis szemlélhetni egy homoktengerbe ültetett erdt, melylyben topolyák, ákáczok,
de fenyk is szépen növekednek a' gátok széleit fzfák, azutczákat pedig
több helyt ákáczok foglalják el. Egész hazában st a' külföldön is ismeretes szálas, izmos, nagyszarvú czimeres szarvasmarhák tenyésztetnek
itt mind a' földesurak tágas pusztáin
mind az adózók kövér legelin,
különösen pedig a' legczimeresebb ökrök, tehenek és bikák a' gr. Károlyi
nemzetség derekegyházi pusztáján neveltetnek. A' mezöhegyesi ménes a'
lótenyésztésre jótékony befolyását itt is mutatja; mert némelly szegedi éd
vásárhelyi gazdáknál igen szálas és szép lovak szemlélhetk. A' birkate«
,

,

;

,

,

,

,

;

,

,

,
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Csonsrád.
ö'

mind

a'

füldesuraságok

,

mind

a'

lakosok

által

nagy elmenetellel

üzctiktkivíút Károlyi Lajos, Istrán és György grófok valóban szop electorál
jiilu)Ivat tartanak, a' ilcreki'yyluni, mágocsi , sZ'Cnási, ördongösi ós kenyéri

majorokban. Közönsóges magyar juh már kevés van. Sertéseket, különösen
szke mangaliczákat szinte nagy bséggel nevelnek a' lakosok, melylyek
a' vizek leapadása után a' rctségekben hamar meghiznak. Az udvarokon,
de fkép a' tanyákon számtalan apró szárnyasállat, galamb 's páva is tartatik. Vadszárnyasok között
ezer meg ezer vadkacsa, vadlúd, szárcsa,
búvár, viztyuk, vöcsk, károlykatona bakcsó, sok
szalonka, közönséges fekete gólya mindenféle gém és nevezetesen a' magyar kalpagokat
ékesit kócsag a' pusztaszeri nagy tóban de másutt is hattyú és gödény,
nemkülönben túzok, daru a' tágas pusztákon e' magyar Mesopotámián,
egész sereggel és néha reznek. A' halak bségérl világszerte ismeretes
Tisza, ugy a' Maros, Körös, Kurcza folyók a' legközelebbi száraz években igen megfogyatkoztak hal dolgában. Fognak ezekben csukát, potykát, kecsegét, harcsát, menyhalat, szreget, tokot, vizát, és sok rákot,
melylyek a' Kurcza vizébl legjobb izüek. Ásványokat e' róna tartományban hiába keresünk. A' tiszáninneni járásban a' homokos földek alatt rejtez krétegrl már emlékeztünk. Ezekben kisebb nagyobb csigahajak találtatnak, 's ezekbl Szeged városa Kistelek alatt meszet égettetett. Végre
ugyancsak a' tiszáninneni homokos térségeken létez tavakban temérdek
sziksó sepertetik. Csongrád és Mindszent határaiban sós vizek is találtatnak. Csongrád megye öszszes népessége 153,528 lélek kik laknak 1 szabad királyi, 2 mezvárosban, G faluban, 's 16 nevezetesebb népes pusztán. Nyelvet illetleg mindnyájan magyarok ugyan, de eredetre nézve
mégis van néhány német, szerb és mintegy 2000 izraelita. Vallás tekintetében római katholikusok 106,139, 's 15 anyaegyházaik közül a' szegedi
a' Csanádi püspöki megyébe, a' horgasi a' kalocsai érseki megyébe, a' többi
pedig a' váczi püspöki megyébe esik. Evang. anyaegyház van Szentesen
és Vásárhelyen 1238 lélekkel, mindenik a' bányavárosi egyházkerületben.
A' 42,123 fre men reformátusok 3 anyaegyháza Vásárhelyen , Szentesen és Sámsonban a' tiszántúli egyházkerülethez tartozik. Nem egyesült
óhit szentegyház van Vásárhelyen, Szegeden, Szentesen 2028 lélekkel.
Mi az ipart illeti: sok és mindenféle mesterember lakik Szegeden; a' mezvárosokban pedig több rend kézmvesnek tulajdon czéhe van. Nem
levén a' megyében fürészmalmok, a' szükséges deszkákat, léczeket, és zsindelyeket különös magyar faragók fkép szegediek kézimunkával olyly
alkalmasokra és serényen vágják és készítik hogy a' jMaramarosból leszállitottaknál sokkal jobbak és jutányosabbak, melylyekbl sok ezer darab a'
szomszéd megyékbe is elhordatik. Hasonlókép száraz és vízimalmokat,
ugy a' legaranyosabb lágy és kemény fából nemcsak kis, hanem a' Tiszára
és Dunára megkívántató kereskedhajókat is szinte ezen magyar faragók
készítenek; 's valóban Uj-Szegeden (már Torontálban) a' legszebb, legjobb, legnagyobb (8000
10,000 mázsás) hajók csiiuUtatnak egész Magyarországban. Tápé helységében minden háznál szövetik gyékény 's
évenként mintegy 20,000 darabot ad el más vidékbelieknek. Az olaj tör
malmok k izt legnevezetesebb a' gr. Károlyiiiké Vásárhelyen, melyly repczébl üt olajat. Egyébiránt a' mipar köz]>ontja Szeged, hol 2514 kéz:
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több eczetgyár, szivargyár 's nagyszer festlntézet találtatik. A'
szegedi szappan szinte hires,'s vele nagy kereskedés zetik. A' megye
kereskedésének ftárgyai: szarvasmarha, gabona, gyapjú, dohány, szappan és hal. Szegednek, Szentesnek, de leginkább Vásárhelynek orszá-

mves,

gosvásárait a'pesti, fejérvári, veszprémi, váczi, bécsi kereskedk is meglátogatják, 's itta sovány vagy félhizott ökröket falkánként öszszeveszik.
A' halak részint elevenem jég közt Pestig részint és leginkább a' szabad
,

bánsági megyékbe, Aradba és Horvátországba elhordatván szép nyereséggel szoktak eladatni. Ezeltt egész
jobbágytelek volt itt 2756 's egy ilylyen telekhez tartozott els osztályban 34 másodikban 36 hold szántóföld és kaszálóból különbség nélkül 22
hold. Szeged városa határának kiterjedése 162,842 hold. Nemessége volt
1846-ban 4760 f. Legnagyobb birtokos e' megyében a' Károlyi gró család; a' mindszenti és algyi uradalmakat pedig birja Pallamcini rgróf,
fbirtokosok még Szeged városa Kárász család gróf Keglevich ; kisebb
közbirtokosok e' megyében mindig csekély számban voltak. Elbb 2 járása

levegn megszárítva

és besózva

a'

,

;

,

,

:

volt

,

léseit.

u.

,

m. tiszáninneni és tiszántúli

—

,

's a'

megye Szegváron

tartá

gy-

F. E.

Csorba (Szakácsi) József m. akad. Itag. szül. 1789. jan. 11. Ugocsa
megyében, N. Szllsön. Iskolai tanulmányait Szigetben, Debreczenben,
S. Patakon, az orvosi tudományokat pedig Pesten végzé. 1817. év tavaszán Somogy megyénél rend. megyei physicussá neveztetvén ki e' hivatalt mai napig is viseli. A' Tud. Gyjteményt, Orvosi Tárt több orvostani értekezésekkel gazdagitá. Mint önálló munka jelent meg tle
Hygiasfika. Pest, 1829. Továbbá: Észrevételek az éghajlatnak stl). befo,

,

:

—

F. S.
Falconner Vilmos után. Pesten 1833.
Ciiba sziget, egyetlen nagyobb birtok melylyet Spanyolország, amerikai gyarmatai közöl mai napig megtartott. A' mexicói szárazföldtl a' yuca-

lyásáról az emberre.

,

,

tani, Floridától a'

választja.

floridai tengerút. Haiti szigettl a'

Windward-csatorna

Mind ezen három tartományhoz egyenl távolságra

fekszik,

szép havannai kikötje tehát, melyly az éjszaki part nyugati részén van,
könynyen lett e' kedvez fekvése által a' földrész legels kiköti egyikévé,
's Vera-Crúz és
Uj-Orleans számára természetes rakhelylyé. A' part
többi részén is jó kikötk vannak de sok helyen homoktorlatok , sziklák 's apró szigetek teszik járulhatlanná. Egész hoszszában hegyek hasítják; nyugati részén dombvidék van, melyly bi csak egyes hegyek emelkednek nagyobb magasságra p. o. a' Sierra Camarioca , a' 2000 1. magas
Lomas de San Jüan, a' Pan do Guyabon 2340 1. magas 's a' t. A' principei siktól keletre kezddik a' valódi bérczvidék, melyly a' déli part sierráiban találja legmagasb pontját. Ezen sierrák (bérezés hegyek) nyugatról keletnek menve a' Sierra da Tarquino (8400 1.) Sierra del Cobre (réz,

—

hegy) és S. da los Cuchillos.
Vizekben elég gazdag; van 148 parti
folyója, de hajózható igen kevés; legnagyobb ezek közt ?J Rio-Canto,
melyly a' rézhegyekbl jön 's délnyugatnak a' bayamói völgyet hasitja, a'
Sagua Grandé és la Cliica éjszakon.
Az éghajlat általában mérséklett
a' tropiciis éghajlathoz képpest, mért tengeri szelek által enyhittetik,
egészséges vidám a' közép légmérséklet 22° R. Télen olylykor a' fagypontig száll a' hévmér 's Havanna körül jég is látható. A' déli tenger^

—

,

;
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partokat gyakran látogatja \Áz ós orkán de még sem olyly pusztltólag,
mint a' többi Antillát. A' lakosság, 1842-iki hivatalos adat szerint, már
1,007,000-re ment, kik közöl mintegy 420,000 fehér, 153,000 szabad
színes, a' többi rabszolga, 's kik 12 városban, 10 mezvárosban, 108
nagyobb, 9G kisebb faluban és 647,454 szétszórt házban 's kunyhóban
élnek. Az utazt'>k egyértelm tudósitása szerit a' cubaiak jelleme a' legkülönösb ellentéteket mutatja: túlfinom életmód 's erkölesök mellett
találni a' legnagyobb durvaságot becsületesség 's nyíltság mellett a' legrútabb tettetésit és ravaszságot a' törvények iránti tiszteletlenség 's a'
tisztviselk eladósága csaknem általános.
1841-ben a' cubai kereskedés, hivatalos tórrá.>ok szerint, következ volt: bevitel 25 millió 80 ezer,
kivitel 20 millió 800 ezer piaster. Beviteli czikkek: bor, hús, fszer, gyümölcs, gabona 's liszt, zsir, hal, pamut - és gyapjúárúk, vászon, selyem,
br, fa, érezek. Kiviteli áruk: czukor (11, 013, 000 piaster értékben);
kávé, méz, égettbor, viasz, veresréz, dohány, szivar, (1,331,120 piasternyi) fa, gyümölcs, br, állatok, nemes érezek. A' bevitt árúk 5 millió
,

,

,

;

—

943,820 piaster vámot

fizettek.

S})a;iyi)lországl;ól

's

oda jött és ment

2,089, az éjszakamer. egyes, státusokból 's azokba 2792 hajó; az Angliávali közlekedés állott 702, Francziaországgal 116, Belgiummal 37, a'
Hanse-városokkal 199 hajóból; öszszesküls közlekedés: 5937 hajó 947,866

—

Legjobb kikötk: fíaranna, Matanzas Santiago da
tonna teherrel.
Cuba, Casilda melylyek közt gzhajók általi rendes öszszeköttetés van.
A' bens közlekedést jó országutak 's részint már vasutak is tartják fen.
Az els vasút 1838-ban nyilt meg Havanna és Giiines közt, azóta tovább
folytattatott, 's újabbak is keletkeztek, mint p. o. Cardenas és Bemba,
Nuevitas és Puerto da Principe közt "s a' t.
A' mi már a' gyarmat kormányzását illeti annak élén egy fkapitány áll ki egyszersmind havannai kormányzó. A' sziget két közigazgatási kerületre oszlik Havanna és
CubársL, mindegyik egyszersmind cg} házi kerület is. Az igazságszolgáltatás és közoktatás még igen szomorú állapotban van; sok pap 's ke vés iskola
sok törvény 's kevés r.ad és eugedv hnesség. A' pénzügy 1825-tl fogva
javult 's emelkedett, midn Pinillos bennszülött hazafi jött annak élére,
ki a' kereskedés felszabadítása által a* vámjövedelmet ötszörösre szaporitá. 1841-ben a' bevétel 11,917,299 piastert, a' kiadás 10,112,534 piastert tett, a' spanyol kincstárnak tehát évenklnt másfél millió piaster
maradt meg holott még e' század elején tetemes pótlék fordíttatott e'
szigetre.
Legjelentékenyebb városok: Havanna 184,500; Santiago da
Cuba 24,750, Puerto Principe 24,000, Matanzas 19,000, Trinidad 13,000
,

,

—

,

,

:

;

—

lakossal,

,

's a' t.

Ez azon

sziget melyly az Antillák gyöngyének tartatik, 's már a' múlt
században 's azóta is több izben volt hódítási vágyak czélpontja. 1762-ben,
a' Spanyolország 's Anglia közti viszályok folytán, az angolok által támadtatott meg, kik egy részét el is foglalák, de a' hóditmányt Floridáért ismét
cserébe adák. 1825-ben Mexicó és Venezuela intéztek hadjáratot ellene,
de Canning angol minister közbenjárása meghiusitá a' hódítási szándékot.
E' sziget elvesztése, melylynek jövedelme jobb gazdálkodás 's fejlettebi)
ipar mellett még kettztethet, igen szomorú lenne Spanyolországra
pézve melyly egyedül e' gyöngyöt menté meg régi hatahua hajótörésé,

,
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287

- és polgárisodást olylykor jogsért eszközökszeret amerikaiaknak lett kedvencz eszméjük, a' szövetséges szabad státusok számát Cnbával szaporítani, vagy talán méginkább
a' rabszolgatartó déli státusok szerették volna a' maguk számát még egy
A' hírlapokból egyszerre csak csorabszolgás tartománynyal nevelni.
dálkozva olvasta a' világ, hogy Lopez nevíí tábornok megtámadta Cubát,
éjszakamerikai ervel. Lopez áéW amerikai, creol születés; a' délamerikai
szabadságharczbanmint 15 éves gyermek ragadott fegyvert, 's csakhamar

bi. Ujabban
kel

is

a*

szabacíság

terjeszteni

—

katonai hírnevet szerzett. Késbb cubal lett házasság és honositás utján.
Ez id óta Spanyolországhoz hiven ragaszkodott, 's úgy kitünteté magát
a'donCarlos elleni harczokban, hogy tábornokká neveztetett. De alaposan
kezdvén tanulni Spanyolország gyarmati politikáját, legújabban új fordulatot vettek eszméi 's hajlamai, és talán dicsvágyától is ösztönöztetve, azon
gondolatra jött, hogy Cuba szabaditójává lesz. Az amerikai szabad, státusoknak Cubái'a kacsintgató j^ártja ezen emberrel hivé leginkább czélját
érhetni mert népszerségétl reményié, hogy a' lakosság, st a' spanyol
katonaság is mellé áll. A' felfegyverzés megkezdetett titokban úgy hogy
arról az amerikai szövetségi kormány, utolsó perczig mit sem tudott; a'
legénység a' szövetséges státusok nagy városaiban toborztatott legmélyebb titoktartás kötelezése alatt. Az expeditio jelképe bagoly volt. Értesülvén a' szövetségi elnök, hogy Cuba ellen fegyveres hajók törekesznek,
azonnal parancsolatot adott a' vállalat akadályozására de sikeretlenl,
mert a' merész vállalkozók olyly ravaszul intézték el megtámadásukat,
hogy az amerikai státusok törvényeit 's az elnök rendeletét mindenütt
kijátszották. Egy hajó sem indult egyenesen Cuba felé, hanem elbb más
kikötkben szállott ki. Nehezítve volt a' szövetségi elnök szerepe azon
részvét által is, melylyel az expeditio az éjszakamerikaiak részérl találkozott, igy p.o. Newyorkból láttatott el fegyverekkel és sátorokkal. 1850
május 19-ikén szállt ki Lopez mintegy 500 emberrel Cardenasban, hol
a' kormányzót elfogá, 's palotáját fölgyújtá. A' kalandos vállalat azonban
szerencsétlen véget ért, merta'cubai lakosok, st a' felszabadított rabszolgák sem akartak Lopezhez csatlakozni, a' ki látván a' nép ellenséges
közelítését, rövid harcz után ismét hajóra ült, és csak 16 óráig maradt
az elfoglalt Cardenas birtokában. A" megtámadok közöl mintegy 30-an,
100-an ölettek meg. Folytonos harcz közt vonula' spanyolok közöl 90
ván a' Creol gzösre viszsza ez nyomban elindult de Pizarro spanyol
,

,

,

,

—

,

gzös

nyomban

,

—

Lopez

Savannahhan

Georgia tarazonban már rendelet volt kiadva elfogatására.
Mind Lopez, mind segédei elfogattak, mi nagy ingerültségre adott okot;
azonban a' törvényszék által a' nép nagy örömére ismét szabadon bocsáttattak. A' szállására kisérö nép eltt kijelenté Lopez, hogy változatlanul el
van tökélve Cubát a' spanyol járom alól minden áron felszabadítani. Legújabb tudósítás szerint az elfogott cardenasi kormányzó szabadon bocsáttatott, a' Pizarro- gzös pedig egy az expeditióhoz tartozó hajón 105
embert fogott el 's szállított Havannábba, kik közöl minden tizedik agyon
által

tományban

üldöztetett.

szállt partra

,

,

;

a' többi pedig várfogságba záratott.
Az expeditio többi csapahallván fnökük vállalatának roszul sikerültét, eloszlottak 's legalább
egy idre felhagytak kalandos vállalatukkal. Az éjsz. amerikai nép nagy^

lövetett,

tai,
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rokonszenvet mutat e' vjilhilat iránt a' kormány
un^rolliili komoly bonyolodásoktól, leoalább nyilván

azonf)an

,

éi*

í^átolja azt
í'iibit'rt's

's
1.

hir szerint Lope:it újra elfogatá.

—

'*«

a'

félv(?n

,

az

világ eltt, ellenzi

T.

Tetite.

('iiiiiiiii^;liaiii.

/.

/l//an,

kitn

skót iró, szül.

1790. Surrey grófság

anya megnevelt. 12 ev hoszszat Cantrey
szobrász mellett volt segéd, de csak az aljasb munkákban 's e' mellett
szorgalmasan zte a' fuvészetet és költészetet. Még kmives korában irta
,

Bonnié Anna

egyéb gyönyör balladáit, melylyek osztatlan tetszéssel
Scott
kinek munkái nagy befolyással voltak
Cunningham fejlésére barátának és Caledonia diszének nevezé, melyly
ajánlás még inkább neveié hirét 's kedvességet. Fleg a' skót népdal,
a' nemzeti édes népköltészet, azon mez, melylyet Cunninijhani mindenkinél több szerencsével mvel, melylyben t Burns óta seri ki sem haladta
fölül 's ide tartozó numkííl
Tradilional la les of Ihe english and scoüish
peasenfry (2. köt. London. 1822.) the Songs of Scottland ancient and
modern (4. köt. London, 1825.) ; the Mermaid of Galloipay ; the legend
of Richárd Faulter and trenty scoltish songs (London 1822); the maid of
A7?ccír(1832).E' költeményeiben valódi ép természeti költnek mutatkozik,
képzeldésének gazdagsága és tisztasága által tnve ki. Drámai költeménye Sir Marmadiike Maxwell. Nem anynyira jeles, a' mit a' regényírás
mezején adott: mert dús teremt képzeletének heve nem engedi hideg
's

Walter

fogadtattak.

,

,

:

:

eszmélethez
kitartása

a'

's a'

felvett

tárgy

terv felfogásában

's

feletti

uralkodáshoz jutni,

átvitelében.

Els nagyobb

's

nincs

regénye

:

elég

Paul

London, 1826); ezt követte Sir Michael Scott tündérreLord Roldan (németül Lindautói, 4. k. Lipcse 1837) Marryat
roszul sikerült utánzása, ismét azon hibával, melylyet emliténk, hogy t. i.

Jones

gény

(3. köt,

,

:

és

,

,

tulrajongó költi elem

,

a' leghihetlenebb kalandozásra ragadja az irót,
melylyben minden rajz elenyészik, minden jelenete a' természeti 's mvészi életnek, minden gondolat 's cselekvény futó álomképpé lesz 's tartalom és határozott alak nélkül repül át az olvasó eltt. Szerencsésebbek
regényelnél britt mvészekrl adott életirásai, melylyeket Murray Family
Library-jéhe 1829. óta adott, 's az utolsó 50 évi britt literatura kritikai
históriája. (Paris és London 1838
németül Kaisert\). The Annuary
czimü zsebkönyve csakhamar fenakadt meghalt 1842-ben Pimlicóban. II.
Richárd, az elbbinek testvére, szül. 1783. A' Kciri és Kensingtoni kertekben töltvén ifjúságát, mint kerti segéd 's irnok, jeles füvészszé képzdött. 1 832-ben Fraser utóda lett a' sidneyi füvészkertben Australiában,
Brown hires angol botanicus ajánlatára. Itt sokat tett a' gyarmat müvelése
ügyében, nemes szltkéket vitt be 's egyéb mivelési ágakat is meghonosított. 1833-ban füvészi utazást tett Sidneybl Austrália belsejébe, és
sok veszély után tért 1834-l)en viszsza. Újra elment egy nagyobb expeditiora Mitchell rnagy kíséretében, 1835-ben. Cunninghamnak azon rósz
szokása volt, hogy kedvencz tudománya tárgyai által elhagyta magát kíséritl távolittatni 's óraszámra elmélyedett. Az innét származó veszedelmet nevelte még ertlen helybeli emlékez tehetsége. 9 napi folytonos
;

;

,

Cunow.

28»

Curia.

utazás után, egy puszta 's vizetlen vidéken, elvesztette társait
lova
kidöglött alóla, ö maga éhezve és szomjazva bolygott széljel, raig végre
vadak kezébe jutott, kik agyon ütötték. Ilvly szomorú halála volt a' jeles
tüvésznek 1835-ben. Jeles munkát hagyott hátra uj Seelaud Flórájáról;
melylyet Hooker adott ki Glasgowban. III. Péter Richárd tesvére, mint
tengeri orvos ment szinte Sidneybe, "s ott egy ideig a' fiivészkert igazga,

Munkái Two years in New South Wales (2. köt. Londonban
1827 8) és Causes of the polarity ofthe magnetic needle (LiOnáon, 1834).
h.
megh. 1836.
Cunow (Márton János Tivadar) , német iró 1786. Poroszországban
(inadauban egy herreuhuter gyarmaton született hol atyja lelkész volt.
Tanulmányai bevégezte után mint magánytanitó élt különböz tájokon,
mig 1818-ban Tilsitben a' gymnasiumi tanári széket elfoglalá, melylyel
azonban négy év múlva ismét felhagyott, hogy irói foglalatosságainak
élhessen. Ez id óta Berlinben, Boroszlóban Drezdában 's 10 év óta Görlitzben éh.Munkái :,,Lehrbuch der Geojnetrie" (Híimhurg. lSi4:);,,Federstriche^' (Berlin, 1822
1824); .,Satyrisches Lanzenrennen'^' (Berlin,
1826); ,,Taschenbuch für Manner^' (Berlin, 1826); ,,Die augshiirgische
Confession und die Geschichle ihrer Ubergabe" (Dresáíi, 1829); „Europas
Gefahr der Übervölkerung und Verarmung'-' (Lipcse, 1830); .,Der Staat''
(Dresda, 1831); „Die Kirche" (Dresda, 1831): „Preussen in seiner
gegemvartigen SteUung nac/i Innen undnach Aussen" (Dresda 1831) ,,Die
Juden in Bezúg auf das Bürgerrecht^' (Lipcse, 1831) ,,Europas Wiedergebúrt" (Dresda, 1831); „Deutschlands Einheit" (Drezda, 1831); ,,üer
Jesuiten-Advocat" (Lipcse, 1832); „Die Emancipation der Wissenschaften'' (Grimma, 1834); ,,Satyrische Hopfer." Ein Jubelbuch. (Grimma,
1837); „Die Herrenhuter in ihrem Lében und Wirken, dargestellt von
einem ehemaligen Mitgliede. (Weimar 1839). Ezen kivül még számos itt
meg nem nevezett önálló munkái 's még számosabb czikkei vannak
különböz folyóiratokban. C. szorgalmas és kitn tehetség iró, ki,
nevezetesen gunyirataiban az elmésséget józan életismerettel kötvén
B.
öszsze nem csak a' nevetket de az igazságszex'etket is megnyerte.
Curia (királyi) Magyarország fötörvény széke, melylynek alkotó részei
a' hétszemélyes tábla, kir. ítél tábla, és a' váltótörvény behozatala óta
(az 1840: XV-ik tör. Il-ik részének 6-ik §-a szerint) a' váltófeltörvényszék, melyiy szinte a' kir. curia külön, önálló osztályát képezte. Ugyancsak a' legutósó felebbvitel váltó - és csdügyekben a' hétszemélye?
táblához ment, melyiy e' végre külön eladókkal láttatott el, 's clkulönzött osztályban itélt. Az 1848-iki raárcziusi törvény kimondta a' birák

tója volt.

—

—

,

,

,

,

—

,

;

;

,

,

,

—

,

,

elmozdithatlanságát 's meghagyta ket hivatalaikban; Deák Fere7iez
els magyar igazságügyi minister, a' tagok számát megszaporítván.
,

1848. május 25-iki rendeletében több czélszerü javitást tett az eljárásban, egy állandó 's rendes úrbéri osztályt alakított, meghagyta, hogy a'

hétszemélyes tábla váltó-osztálya najionkint tartson üléseket, a' hétsz.
tábla, ugy a' kir. tábla 's váltófeltörvényszék is két tanácsban üljön öszsze hogy a' sorozat szigorúan megtartassék a' perek eladásában hogy
1848 végével, midn a'
a' külön pertárak öszszeolvasztassanak 's a' t.
kormány 's országgylés Debreczenbe vonult utósó perczekben raeghalö
Vj h. Ism. Tár, II, köt,
,

,

—

,
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kormánybiztos Csányi László
A' tutörvényszék azonban
Pesten mtuadt, 's e' núatt yukorics Seb az 1841). májusi ministeriumban
igazságügyi niinister által máj. 27-ikén f'eloszlattatott, 's helyébe uj tagokhói
néinelyly régieknek is megtartásával
uj hétszeinélyes és országos
gyrttott a' kir. curiánnk

által

,

is

hogy székét Üehreczcnbe

tey;ye

íu

át.

,

,

amannak elnökévé, országbírói eziinmel,
b. Herényi Zsigmond, ezévé Muyy Károly ig. min. osztályínök neveztetvén ki. Ezen túlszigoru és politikátlan lépést ugy indokolta a' minister

ilt-l tábla szerkeztetett öszsze,

akkori országkorniányzóhoz tett elterjesztésében, hogy a' ,,fotörvényszékek elszakadván a' nemzettl, a' törvényhozó 's végrehajtó hatolonitól elvesztették tiiggetlenségöket, 's azapril 14-iki határozat után
sera ragadták meg az alkalmat a' nemzet határozatához és sorsához csatlakozásra; 's ezért elvesztették hivatásuk kellékeit 's a' nemzet bizalma
irántuk elhamvadt." Az újonnan kinevezett tagok alig tették le hivatalos
esküjöket, midn ket a' fegyverek szerencséjének rögtöni fordulata szétriasztotta. Magyarország ujabb rendezése közben a' kir. curia a' birodalmi igazságügyminister által megszüntetett, 's kerületi ftörvényszékek
állíttatván fel Pesten, Sopronban, Nagyszombatban, Debreczenben és
az

,

Eperjesen

,

létesíttetett

egyenl hatáskörrel a' bécsi birodalmi íotörvényszéknél
egy magyar osztály mint legfbb felebbviteli törvényszék.
,

,

A' mi a' régi kir. curiának birói jellemét illeti a' menynyire birta
ezen ftörvényszék, fleg a' hétszemélyes tábla, egykor az országnak bizalmát és tiszteletét, anynyira elvesztette azt az ujabb mozgalmas és elÖre
törekv idkben az elavult jogelvekhezi csökönyös ragaszkodása 's a' jog
körébeni ész -és korszer haladásnak teljes kizárása de fleg az 1836midn, az
iki országgylést követ státusperekben hozott Ítéletei által
országgylési többség nyiltan kimondott kárhoztató véleménye szerint is,
politikai tekinteteknek 's ellenszenveknek áldozá fel birói függetlenségét,
és tagadhatlanul megsértette azon törvényes formákat , melylyek szerint
Y.
kell de a' melylyekröl Ítélni nem szabad az alkotmányos bírónak.
Czakó Z«»íg;iiioiitl , magyar drámakölt, született 1820 körül Dézsen,
Erdélyben. Atyja birtokos nemes 's megyei pénztárnok lévén, úrias
kényelemben növeltetett. Kisebb iskoláit Kolozsvártt a' reform, collegiuraban végezé, innen N. Enyedre ment felsbb tanulmányait az itteni
reform, ftanodában végzend. Innen azonban id eltt távozott, állítólag azon okból mert némelyly tanulótársaival egy uj vallás megalapítása
végett szövetkezett melylynek alapelve természetimádás lett volna mi
késbb Leóna czimü drámájában is feltnni látszott. Fölfedeztetvén e'
szövetség törvényes vizsgálat rendeltetett ellene, 's ezt akará kikeriüni,
midn a' collégiumot elhagyta. Ekkor atyja utazni küldte t, 's miután a'
német birodalom néhány fvárosát meglátogatá, Bécsbe ment olyly czélból, hogy a' polytechnikumban képezze magát. Azonban épen ekkor
kapott anj'jától levelet, melylyben ez rögtöni hazatérésre szólitá fel t,
azt Írván okúi, miként atyja halálosan beteg, ki még egyszer óhajtja
látni fiát. Erre a' legnagyobb gyorsasággal sietett viszsza a' szüli házba.
De mi nagy volt meglepetése, midn haza érvén, atyját ugyan szomorúan,
leveretve, mindamellett jó egészségben találta. A' kellemesen meglepetett
fiúnak csakhamar tudtára adá atyja, hogy többé családi jóllét 's atyai
,

,

,

—

,

,

,

,

,
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segélyre

nem

szerencsétlen vállalatok következtében

számolhat, mivel

végkép megbukott, tönkre jutott. Mondják, hogy atyja szenvedélyes alchyinista volt 's a' színarany készítésének föltalálásában búvárkodva, az
ebbeni kísérletekre költé vagyona nagy részét. Képzelhetni hogy ez az
itjunak elbbi boldog érzelmét, mely lyet atyjának életben léte felett érzett,
mondhatni uriasan növelkedellenkezre változtatá mert kényelmesen
vén a' legszebb jövnek nézett elébe, 's fényes kilátásokra és szerencsére
számított 's im most egyszerre tudományos mveldésének pályaküszöbén
elhagyatva, inség és nyomorban találja magát. E" csapás azonban még
sem csüggeszté el öt egészen st reménye támadt atyja barátainál jó
'»
sikerrel keresni segélyt, hogy igy tudományos pályáját bevégezhesse,
önereje által mind magának mind szüleinek boldogabb sorsot szerezhessen. E' reménynyel Marosvásárhelyre indult, hol atyjának legjobb barátait vélte föltalálhatni kiktl segélyre számolt. Azonban csalatkozék.
Némelylyek a' megbukott szegény ifjút a' szerencsétlenül tönkre jutott
,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

tisztvisel fiát nem akarták többé ismerni, mások nem bátorkodtak iránta
részvéttel lenni, st találkoztak olyly roszlelküek is , kik a' szegény
gúnyosan aranycsináló apjához utasiíQu balsorsából csúfot zve
ták viszsza. E' hidegség és csalódás szerfölött elkedvetlenité 's leverte
a' magasabbra tör iQut, 's hihetleg ez volt az els mag, melyly keblében ha nem is az embergyülöletet, de az emberek iránti bizalmatlanságot , 's ebbl ered elzárkozottságát termé. Mindentl elhagyatva, elha,

t

tározá magát színészi pályára lépni. 'S igy történt, hogy az akkor MarosVásárhelyen mködött Páli Elek vándor-szlnésztársaságához csatlakozók, hol színészi kiképzdését nagy szorgalommal folytatá. Ez idben
irta legels színmüvét Chaintreij-ek czim alatt 's ezt Erdélybl eladás
végett Pestre küldé hol azonban eladásra nem találtatván alkalmasnak,
viszszautasittatott. Késbb, miután a' nemz. színház akkori Igazgatója
BartayvoX a' nemzeti színházhoz leend fólvétetése iránt, volt igazgatója
,

,

—

,

személyesen
Páli Elek közbenjárása mellett is sikertelenül levelezett
Pestre jvén, m^int énekes, próbaszerepekbeni fölléptetése iránt tön lépéseket, de ez nem sikerülvén, óhajtása csak anynyiban valósult, hogy
pályatársai, különösen Fáncsy közbenjárására, kinek különösen ajánlva
volt, az énekes karba szerzdtetett, csekély fizetésseL Ekkor (1842) irá
„Fest és Vampyr czimümásodik drámáját, melyly bár jeles drámaii ói képesség jelenségeit mutatá fel a' drámabiráló választmány által eladásra
szinte nem találtatott alkalmasnak. A' tehetséges, szegény ifjút igen
,

,

érzékenyen sujtá ez ujabb csapás,

anynyival

is

inkább, mert pajkosabb

miatt folyton megbukott poétának csiifolák. E' folytonos boszantásnak azonban jó hatása volt rá nézve mert a' gúny becsvágyát és büszkeségét egész mértékben fölingerié 's ekkor legnagyobb
stúdium- és komolysággal fogott harmadik színmüve kidolgozásához,
fiatal

pályatársai

e'

,

melyly a' ,,Kalmár és tengerész" vala. Ezen harmadszori kísérlete nem
csak fényesen sikerült, de
egyszerre a' legjobb magyar drámaírók sorába
emelé és számára azon könynyebbséget eszközölte miszerint az országos
figazgató Ráday Gedeon gróf intézkedése folytán a' karénekléstl föl
mentetvén, fizetése megjavíttatott, 's a' régibb elavult forditványok kijavításával bízatott meg, 's felhivatott, hogy tehetségeit a' drámairásban
19 ''

t

,
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kifejteni

teni

ügy ekézzék.
drámája

Pályatár.sai

ezen

is

versenyezve iparkodtak kedvét élesz-

nagyobbrés/.int az ö ösztönzésökre öszszeállott
barátai- 's jóakaróinak aláirásából gylt öszszeg árán kinyomatván,
annak egész jövedelme gyámolitására szenteltetett. Diadalmas müvét
's

még 1843-ban

is

de ez

hoszszas halogatás miatt csak 1844-ik év
hatással adatott. A' fényes siker eldönt
befolyással volt Cz-akó eddigi rögös életpályájának fordulatára. A' közönség és szinész-társai becsülni, tisztelni kezdek az eddig fÖl sem vett, vagy
csak közönyösen mellzött fejletlen költt, 's a' hoszszu ideig leveretett
kedély íiatal férfiú egyszerre dersen bontakozék ki eddigi homályából,
's elérve látván valahára a' czélt, melyly után
magasra tör lelke olyly
.sokáig hasztalanul sóvárgott, sziv és lélekben boldog, megelégedett vala,
mihez anyagi állapotának javulása is természetesen segitleg járult. A'
gyzelme által még inkább felbuzditott költ ismét egész lelkesedéssel
ragadá meg tollát megteremte a' Végrendeletet, melyly drámája 1845ben augustnshóban adatván elször még az els sikerültnél is nagyobb
tetszéssel
mondhatni rendkivüli elragadtatással fogadtatott a' fvárosi
közönség által, 's szerzje diadalkoszoruját megkettzteté. Itt költnk
dicssége tetpontját érte el, 's épen az volt szerencsétlensége, st késbbi
öngyilkosságának egyik legfbb oka, miszerint késbb pályáján e' tetpontról, emelkedés helyett mind inkább alászállott. A' két els
után, mik
osztatlan tetszésben részesültek megirta Leonáját megirta a' Könynyelmüeket : 's minthogy e' két
az elbbieknél jóval gyöngébb vala: a' kritika szigorúbb , a' közönség hidegebb lett a' költ iránt
mi képes volt a'
különben is beteg kedély fiatal férfiút kétségbeejteni. Más ers lelk ember,
csak úgy, mint a' jelesnek ismert hadvezér, kit néhány gyzelmei után
egymásra több izben megvernek, de végre az eldönt csatát még is megnyeri,
nem hagyandá magát ezen csökkenés miatt megzavartatni , st
inkább a' legnagyobb veszteségek daczára is, kettztetett ervel addig tör
elre, migcsak dicssége megbomlott egyensúlyát tökéletesen helyre nem
hozza. O azonban gyönge volt, 's véralkata-, idegzete-, sajátos életnézleteés körülményeinek áldozatául esett. Hogy ezen állitásunk nem légbl
mentett ráfogás a' mondottakon kivül más ténynyel is be tudjuk bizonyítani. Czakó elkedvetlenedve különösen Könynyelmüek czim drámájának hideg fogadtatása által, föltette magában, olyly mvet alkotni,
melyly belbecs és nagyszerség tekintetében minden eddigi dolgozatát
irá

,

végén került szinre,
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a'
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,
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meg utósó, történeti tárgyú színmüJános lovagot. Kész kéziratát néhány barátja eltt felolvasván,
ezek, bártalán kissé túlszigoruan, de a' meggyzdés szinteségével lényeges hil'ákat Pödöztek fel abban, 's koránsem tárták azt olyly kitn jelesnek, mint maga a' szerz. Ez fölötte leverleji hatott reá, 's a' baráti körben
nyilvánított szigorú birálat után nem sokára 's a' nélkül hogy mve eladatását bevárta volna, Csengeri Antal szállásán a' legnagyobb hidegvérüséggel 's rögtönözve fbe ltte magát. (1847-ben, december 14-én).
öngyilkossága okait a' sokaság leginkább mellékes, vagy aprólékos viszonyokban kercsé: némelylyek azt mondák, hogy megszorult pénzbeli állapota adósságai 's fenkövetelés anyagi vágyai mások hogy boldog-

fölülmúlja. Ilyly elhatái'ozással irá

vét

,

a'
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talan
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szerelme vitte
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e'

lépésre.

Többek
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czanását is felhozák okul miután rövid idvel halála eltt az akkori színigazgatási forma 's az ebben részt vett elbbkel színészek és jóltevje Ráday
gróf ellen a' P. Hírlapban szenvedélyesen kikelt, 's e' miatt velk öszszeütközés-és feszült helyzetbejött. Lehet, hogy mellékesen e' körülmények is
növelek lelki elégületlenségét, mi azonban legföképen a' tönebb mondottak,
t. i. természeti hajlama, véralkata és költi becsvágy érzete által idéztetett
el. Czakó, mint egyik legjobb barátja Szigeti, az iró és szinész, helye,

t

sen jegyzé meg felle már véralkatában viselte a' hajlamot , melyly
öngyilkosságra birá mert természete komoly elzárt hideg bizalmatlan, ingerlékeny, keser és örökké elégületlen volt. Barátságot szorosabb értelemben talán senkivel sem kötött de azért minden iránt kit
becsületesnek hitt megelz 's udvarias volt, 's valamint a' férfiak barátságát , ugy a'
kegyét sem vadászta soha. Bizalmasabb ismeri közt
gyakran keseren tört ki a' magyar költk nyomint Szigeti állitja
morú helyzete fölött 's bár mindig büszke volt nemzetére 's arra hogy
magyar költnek született, mégis gyakran keseren ismétlé milyly boldogok a' nagyobb nemzetek költi kik anyagi és szellemi jóllét 's elismerésben részesülnek mi szinte azt bizonyltja miként halálának foka
lelki elégületlenségében rejlett.
Ezekbl vonva következtetést, Czakó,
mint szerencsétlen ember, inkább szánakozó részvétet, mint kárhoztatást
érdemel.
Nevezett színmvein kivl molylyek közöl három , a' Kalmár és tengerész, Végrendelet, és Leona diszes kiadású nyomtatásban is
megjelent János lovag czim drámája nem sokára halála után körülbelül
olyly sikerrel, mint a' hibás alapú Leona, adatott a' nemz. színházban.
Ezen kivl még egy kéziratot hagyott hátra maga után Szent László
czim drámáját, melyly mértk által fölötte dicsértetik, de melyly eddigelé még nem jöhetett szinre. Talán 1848-ban meg lehetett volna kisérteni eladatását.
Külsejét illetleg, Czakó csinos férfiú volt, jelents
és kifejezésdús arczczal birt. Igen jól talált arczképe a' Pesti Divatlap
mellett jelent meg.
Czakó, mint drámakölt, átalán véve nemzeti irodalmunk egén kitn csillagként ragyogott 's fog tndökleni még sok ideig.
A' Könynyelmüeket , mint leggyöngébb drámáját kivéve, minden színmüvét magasabb költi lélek 's valódi teremt er lángszelleme lengi át.
Azonban saját irányú, színezet, 's önállólag eredeti iskolát még sem birt
azokkal alapítani irodalmunk körében. A' regényes uj franczia iskolának
leghívebb hódolója, st utánzója volt, úgy hogy ennek minden jó és rósz
tulajdonai, minden fény - és árnyoldalai feltalálhatók drámáiban. Innét
az
hogy a' különböz egyéniségek jellemzésében koránsem olyly
ers mint a' viharosabb indulatokat szenvedélyeket fest hatásos jelenetek ügyes öszszeállitásában
a' szerkezet mesteri kivitelében. Innét
az, hogy az álerény, a' vakeset, a' rendkivüliség és bizarosság hajhászata,
az
mveiben is csak olyly kitünleg szerepel mint az általa példányúi
vett franczia drámákban hol csupán hatás kedveért a' valódiság olyly
lelkiismeretlenül feláldoztatik. Nagyrészint ezen külföldiesked utánzásnak
tulajdonitható az is miként Czakó müveiben még csak szikrányi eleme
sincs a' magyar nemzetiségnek. János lovagjában is csak a' nevek magyarok, de a' jellem - és korrajz nem az. Nem lehet hát csodálni, hogy
költnk anynyira szeretett volna a' magyarnál nagyobb nemzetek irói
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közt helyet foglalni. Egyébiránt eröe hitünket mondjuk ki midn azt
hogy ha Czakó történetesen francziának születik, 's a' Kalmár ém
állítjuk
's a' Véyrcrnietelet
tenycrésit
franczia nyelven irja
okvetlen a.z els
riuKjH tranczin drámaírók sorában foglaland helyet kik müveik nagy
híbiíi mellett is nagyok, kivált saját nemzetök szemében.
V. J.
Czech JáiiOH m. akad. r. tag, szül. 1798.
városába!). Tanulmányait kezdé Gyrött, íblytatá Posonyban, 's végzé ismét Gyrött. 1820tól fogva mintegy 1840-ig fhivatalokat, nevezetesen bíróságot is viselt
városánál miközben négy országgylésen képviselje is volt városának, 's munkás részt vett a' nemzeti nyelvnek a' város lakosai közti
terjesztésében. 1841 óta a' kir. tanulmányi 's könyvvizsgáló biztosság
ülnöke lett , 's e' minségben országgy. tudósitások censora is volt. Hivatalos munkássága mellett tudományos, fleg históriai tárgyú vizsgálatokkal foglalkodék több efféle értekezést bocsátván közre a' Tud. Gyjteményben, a' magyart, társ. által kiadott Evkönyvekben, Tudoniánytárban.
1834- és 5-ben Bécsben a' cs. k. titkos és hadi- tanácsi levéltárakban
buvárkodék. Tiszti és tudományos irányú buzgólkodása méltánylataúl
1840. jun. 29. a' király által magyar nemeslevéllel ajándékoztatott meg,
késbben pedig kir. tanácsosi oklevéllel is. Számos, a' magyar történetre
fényt derít oklevélnek van birtokában, fleg pedig
város, megye és
dioecésis történetét tette tanulmányává. A' m. akad. r. tagává választatott 1832-ben.— F. S.
Czéhti^y, 1. Iparügy, Iparszabadság.
Czelakowsky (Ferencz László) cseh költ és nyelvtudós, szül. 1799ben.A' cseh nemzeti mozgalmak
is élénken megragadák. 1821 óta nevel
volt 's fleg irodalmi tanulmányoknak élt
Dobrowski vezetése alatt.
,
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Elször

népdalok gyjteménye" által szerzett jó nevet (3 köt.
Prága, 1822 27); csakhamar kiadta saját „vegyes költeményeit''
(1822 és 1830) azután lithvániai népdalait (1827), 's W. Scott Lady of
the Lakejenek versmértékes fordítását.
1828-ban a' prágai consistorium
által kiadott kath. évnegyedi folyóirat szerkeszttársa lett, 1834 óta pedig
a' prágai ,,Csch Jiirlap^'' 's azzal öszszekötött ,,Méh^' czimü szépirodalmi
lap szerkesztje. Egyszersmind a' prágai egyetemnél felolvasásokat tartott
a' cseh nyelv 's irodalom felett.
Egy Miklós czár ellen irt költeménye
1835-ben törvényes vizsgálatot vont fejére, raelylynek folytán professori
és szerkeszti hivatalát elveszte 's rendri felügyelet alá tétetett. Ezen
könyvtárnocsapás csak emelé
a' közvéleményben 's luvsky hg. által
kává neveztetett, szép fizetéssel. 1840-ben a' prágai tud. társaság tagjává
választá 's 1841-ben Boroszlóba hivatott a' szláv nyelv tanszékére. Adott
még ki orosz népdalokat, újabb cseh népdalokat (1840) a' „CentifoHát"
(1840) 's több jó forditást. 1835 óta „hasonlitó szláv nyelvtanon" dolgoh.
zott.
Különösen kitn a' kedélyes népies dalokban.
Czethalászat. A' tengeri foglalkozásnak ezen neme mindenek fölött
képez tapasztalt és rettenthetlen tengerész tiszteket; nyereségesb pedig
nála nincs. A' raelyly ország ez üzletet kiterjeszti, mint p. o. Ejszakamerika, az jövedelmi elmenetelre 's egyszersmind tengeri ereje fejlésére
tarthat számot. Ez az oka, hogy e' tárgyra legújabban Németországon is
nagy figyelem fordittatik. A' czethalászattal foglalkodc) nemzetek közt
,,

szláv

—

—

—

t
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—

295

Czethalászat.

helyen vannak az amerikaiak; az eddigi tapasztalás szerint felvehethogy évrl évre 40 50 hajóval több részesül e' keresetágban. A'
czethalászhajók öszszes száma 1846. jan. l-jén 737-re ment, Vio ^^ ^'
világ czethalászainak, azt nem is tekintve hogy az amerikai czethalászhajók több tonnások, mint más nemzetekéi. E' roppant üzlet fleg egyetlen egy városban, New-Bedfordban Massachusets statusban, központoa' világon
sul, melylynek csaknem egész népessége ebbl él, 's hol saját
páratlan, czethalászati újság jelen meg, melylynek czime: „New-Bedford
cleö
ni

—

,

,

,

,

Whale-man''. Az amerikai czethalászat régen túlhaladta az angliait. Anglia
80-at tehetett ellenébe,
az amerikai 737 hajónak 1846-ban csak 70
holott a' múlt században sokkal többel bírt 's egyes városai p. o. Liverpool, részint czethalászatból éltek. Jelenleg csak néhány londoni kereskedház mutat még buzgalmat e' keresetág iránt, mindenek felett Enderby,
kinek a' physika is fontos felfedezéseket köszön az égsarki vidékekbl. E'
melylynek czélja a' czethalászat
férfiú ad lelket az angol egyesületbe
emelése, tere fleg az égsarki tenger 's melyly az Auckland-szigeteken
gyarmatot állitott. x'^nglia e' részbeni példáját Oroszország is követte;
Abóban egyesület alakult, melyly Sitka orosz amerikai szigetet nézte ki
melylynek már a'
az orosz czethalászat kikötjéül. Francziaországban
forradalom eltt 40 czethalászhajója volt, 1815 óta olyly arányban nevekedett üzlete, hogy most az angollal vetélkedik, de hajósok nevelésére
ugy szólván semmi befolyással sincs, mert a czethalászok többnyire amerikaiakból vétetnek. A' hollandiak egykor minden egyéb nemzetet túlszárhajót küldtek az éjszaki égsarki
nyaltak az ipar ezen ágában
's 200
ujabban csökkent ezen
tengerre, melyly akkor kizárólag látogattatott
üzlet Hollandban, bár a' kormány mindent elkövet emelésére. Ez a' lakosság szokáshoz ragaszkodó jellemétl van. Mivel a' halászat megszokott
tere, a' grönlandi és spitzbergi tenger, elég halat nem ád többé, nem gondolnak uj irányra 's azon haszonra melylyet a' déltengeri gyarmatok
ezen üzletnek nyújthatnának. Németországon is tetemesen csökkent a'
czethalászat. Múlt század elején maga Hamburg anynyi grönlandi czethalászhajót állitott ki, mint öszszes Brittannia; most az angolok és francziák meszsze hátrahagyták a' németeket. Jelenleg
vállalkozó hely ez
ágban Bremen, melylynek 1847-ben 13 déltengeri, 's 4 grönlandi czethajója volt. Hamburg most csak 8 hajót küld egyedül Grönlandba; Hannovernek van 1 déltengeri 4 éjszak-égsarki Oldenburgnak 8 éjszaki,
Meklenburgnak is ugyananynyi haiója. Az öszszes német éjszaki czethalászhajók száma 1847-ben 44-re ment, a' déli tengerieké 20-ra; mind
öszsze 64-re. Poroszországban Stettinben 1843-ban „déli tengeri halászati társaság" alakult, de már 1847-ben feloszlott.
A' czethalászat anyagi haszna roppant. Scoreby felszámitá, hogy atyja
28 útról Grönlandba 1,500,000 forintnyi tiszta hasznot hozott^ haza,
mindezt a' tengerbl halászta ki egy hajóval, önvezetése alatt. Ejszakamerika 10 12 milliót vesz be czethalászhajóiból évenkint. E' felett
kimondhatlanok a' czethalászatnak közvetett, mellékes hasznai. A' gyarraatositás elfutárai a' missionárok ezeket pedig a' czethalászok elzik
meg, él lánczszemel a' kereskedési öszszeköttetéseknek, hirnökei a' polgárosodásnak 's szabadságnak. Seuuni által sem képeztetnek olyly jó,
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ügyes, bátor, tengerészek; béke idején ez a' legjobb iskola tengeri katoEz iskolában mindent megtanul, a' mit tudnia kell, szigorú
fegyelmet, éberséget a' vitorlákkali bánásban, ismeretséget a' lég és viz
tüneményeivel, rcttenthetlentiégct, ügyességet a' megtámadásban 's védelemben, E' szolgálat még veszélyesebb, mint a' hadi hajókon, mert a'
czethalásznak, azonkívül hogy jéghegyekkel, szélvészekkel, sodró vizrohamokkal, ismeretlen sziklákkal kell küzdenie vadászata is olylynemü
ezen óriási tengerlakosok ellen hogy gyakran jár sebekkel és halállal.
Az éjszakamerikai egyes, statusok p. o. a' czethalászhaj ókban roppant
tartalék tengeri hadervel birnak, melylyet szükség esetén rögtön í'elíégyverezhetnek 's katonai szolgálatra sikerrel fbrdithatnak. A' czethaláezatról szóló legjobb munkák
W. Scoresby, Benett, Th. Beale ; az els Edin-

náknak.

,

,

,

:

burgban,

a'

más kett Londonban

jelent meg.

—

h.

Czerny (Sándor Karagyorgyevits) Czerny Györgynek vagy Karagyorgynali, azaz fekete Györgynek, a' szerb szabadságháború hsének,
,

második fia, szül. 1806-ban; Oroszországban nevekedett, orosz szolgálatba lépett, 's csak Miklós herozeg bukása után tért viszsza Serbiába, hol
Mihály fejdelem segéde lett. Az Obrenovics-c&oMá elüzetése után 1842.
septemberén

felkel

fnökök

,
Vucsics és Petroniemcs eszközlésére az
fejdelemmé választatott, 's az Oroszország által
támasztott ellenmondások elmellzése után 1843-ban e' méltóságában
,

a'

egybegylt nemzet

által

újra megersíttetett.

(1.

—

Szerbia)

h.

Czerski (János) a' német-katholikus egyház egyik alapitója. Született
Werlubien faluban a' Wistula mellett
szegény szülktl tanult Posenben. Neveked mveltségével mindinkább átlátta a' kath. theologia
többnemü gyarlóságait, nevezetesen: a' kath. papok ntlenségét, a"
vegyes házasságok tilalmát 's késbb a' római pápa felsségét, a' flilbegyónást 's papok általi bnbocsánatot, a' képeket 's ereklyéket, a' nép
,

,

,

által

nem

értett nyelveni mise-olvasást

's a' t.

Azonban soká
magának. Pappá lett

vallás valódi lényegével.

klre

is

utat tört

nem tudá megegyeztetni

,

és

mig bels,

a'

küzdelme
schneidemühli lelkészszé. Csak

tartott,

lelki

miután Ronge példát mutatott lépett fel Czerski is hasonló irányban
1844-ben letette kath. papi hivatalát 's egész községével együtt melyly
hozzá elhatározottan ragaszkodott kilépett a' kath. egyház kebelébl.
Már azon évben tettleg lemondott a' papi ntlenségrl Ronge által házassági áldást adatván magára. Bromherghen 1845. adta ki védiratát:
„Rechtfertigung meines Ab fali s r>on der rn miseken Hofkirche." „Minden
római kath. theologusra
mond Czerski
olyly ruhát húznak, melyly a'
vatikáni nagy ruhagyárban készült. Illik-e reá e' ruha, vagy nem, azt
nem kérdik, addig igazítják, mig hozzá simul. Mindegyiknek római szemüveget tesznek orrára, melylyen keresztid kell mindent tekintenie, 's melyly
ugy van köszörülve, hogy ritkán veszi fel a' szendéit tárgy valódi képét."
derski e'rmatt természetesen sok gyanúsításnak 's üldözésnek volt kitéve.
(1. német-katholikus egyház). Rongetól némelylyekben különbözik; Ronge
»' szabadabb
C^ers/í;^ a' szigorúbb egyházi irányt képviseli, a' lényegben SLZonhíLn megegyeznek. Schneidemfilön kivid, hol lelkész volt, más helyeken is, mint Thornban, Danzigban iMarlcnburgban, Knigsbergben,
Poscnben 's a' t, hatással mködött. A' lengyel nyelvet teljesen bírván.
,

,

,

,

—

—

,

,
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-

nagy befolyást gyakorolt

a' lengyel nyelv népességre, de annálinkább
üldöztetett ellenségei által. E' miatt 1845. juh 25-ikén Posenben lázadás
ütött ki. Czerski e* napon isteni tiszteletet akart tartani, az érsek pedig

nagy processiót rendelt, melylyben több mint 20 ezer ember vett részt.
A' helybeli fegyveres rség csak nagy bajjal gátolhatá a' véres öszszeütközést a' két egyházi párt közt 's ezáltal a' tömegek dühét önmaga ellen
ingerié. Vér folyt, 's a' nyugtalanság csak nehezen csillapittatott le.
,

-

h.

Czuczor Gerj^ely, nemzetünk egyik els rangú költje nyelvtudósa
és prosairója, született 1800. decemberl7-bénAndódon,Nyitra vármegyében, hol atyja János, gróf Károlyiak jobbágya, anyja nemes Szabó Anna
,

akkorában laktak. Vele, mint egyéves kisdeddel, szüli Érsekújvárba
költöztek, hol a' nemzeti iskolákat 's az els deák-osztályt, a' gymnasiumi
folyamot Nyitrán
Esztergámban és Pozsonyban végezte. Tizenhetedik
évében sz. Benedek szerzetébe lépvén 's Pannonhalmán töltött ujonczi
próbaév után a' bölcsészetet Gyrött a' fapáti lyceumban a' hittudományi folyamot Pesten és Pannonhalmán fejezvén be az egyházi rendeket 1824-beu septemberben vette fel. Tanitásra alkalmaztatva, 1825-tl
,

,

,

,

1835-ig Gyrött és
lyokban, mködött.

Komáromban, két évig az alsó, azontúl a' fels osztáNemcsak lelkes és szorgalmas tanító 's a' növendékek
atyai barátja, hanem gyakori predikálásával, a' cholera idején pedig mint
buzgó lelki atya is, köz tisztelet tárgya volt. A' nemzet öt már 1824. óta,
imáön „Augshurgi ütkni^pt" p^Imíí hskölteményével lépett fel, ismerte;
követték azt a.z „Aradi gylés'^ öt énekben (Pesi, loae ), .Botond'^ néo-y
énekben (Aurora, 1831), 's az academia, els nagy gylésében 18öi. re'fjbruárban lev. tagul választotta az immár ünnepelt költt. Ekkor hoszszas
történeti stúdiumok után, melylyek támogatására még 1828-ban beutazta
az alföldet Nándorfej érvárig, Hunyadi János utolsó 's legfényesb gyzedelmének szinhelyeig, folyt Hunyadiról tervezett nagy epopoeiájának dolgozása, de melylyet a' hetedik ének után fájdalom! abban hagyott, elkedvetlenítve az epos korszertlenségérl folyt viták által. Hunyadynak néhány
töredékét 1834-ben közlötte az Aurora
melylynek 1824-tl 1837-ig
egyik elsrangú munkatársa volt 's melyly eposi költeményein kivül
romanczokat, heroideket 's dalokat is hozott, mik poetai irodalmunk legjelesb mvei közé tartoznak. 1832-ben jelent meg tle: Hunyadi János
viselt dolgai (Buda; 2-d. kiad. Pest, 1833). 1835-ben a' magyar academia
Toldy Ferencznek titoknokká választatásakor
segédjegyzvé 's levéltárnokká választotta minek következtén lakását Pestre tette által
1836-ban a' történeti osztályban rendes tag lett, 's székét „Zrednai VitéZ'
,

,

t

,

J«7i05" históriai mestermve olvasásával foglalta el. Ez év, utolsója volt boldog életének. Sanyaruságok váltották fel azt 's lelki ugy mint testi szenvedések. Megjelentek t. i. Toldy által kiadva Poétái munkái (Budán,
,

,

1836), melylyekben nem csak eposi, hanem lyrai költeményei is benfoglaltattak 's ezek közt azon gyönyör népdalai
melylyek költészetünk
valóságos gyöngyei közé tartoznak. Ezeknek tartalma , valamint klastromon-kivüli élete felizgatta ellene egy magasb állású, a' szerzetesek rendeltetésérl középkori nézeteket valló egyházi férfiú fauatismusát, minek
következése ketts titkos feladás volt egyik munkái másik erkölcsisége
,

,

:

,
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Az elsnek következtén Czuczor Poetai munkái Bécsben azonnal

ellen.

könyvek iiulexéhe noroztattak

a' tiltott

,

a'

helytartótanács

felterjeszté-

Fcre niinílazáltal, nielyly azokat nenu-sak költi bcctíöknél, hanem nemesb
irányuknál fogva is az üldözéstl íelmentendknek véleményezte, az elkob-

—

—

által Czuczor
mint tonöke
elmaradt, de a' szentmártoni fapát
bárminek elleges szeizetbeli censura nélkül kia«lhatásától eltiltatott. E'
tilalom épen akkor érkezett, mikor az 1837 elején megindult Athenaeum
egyik legszorgalmasb munkatársaként azt tudományos és költi müveivel
ilyly lealázó fenyítéknek csak
llvvást gyara})itgatta. Férfiú mint
anynyiban hódolhatott, hogy e'percztl fogva neve alatt irni megsznt; 's
cK'y ideig Szilágy, Ele, Andódi^s egyéb nevek alá rejtezve nyújtotta becses
adalékait. Súlyosabb következésü lett a' második rend feladás. Ez iránt
a' fapát utján kérdre vonatott, 's önvédelme, melylyet a' fapát pártolva a' felség elébe terjesztett, remekmve egy classicai képzettség,
feddhetetlenségében tiszta öntudatu 's nemes önérzetü férfiúnak, de titkos
ellenzjének fondorlatai által sikeretlenné tétetvén, már május 6. udvari
Pestrl
parancs érkezett melylynek folytán a' fapát kénytelen volt
viszszahíni. Czuczor késett egy ideig, lépést tevén ama szigorú parancs
vagy legalább az academia nagy gyléséig melyly öszviszszavétele
Pesten maradhatás iránt, hogy academiai hivataláról
tartandó.
szel volt
hanem a maga idején történhessék.
lemondása ne rögtön 's feltnleg
De ujabb feladás sikeretlenné tette e' kísérletet is, mert az ügy nem a'

zás

t

,

,

,

,

igazgatóságnál sept. 4. olvastatott fel, 'a köz sajnálattal, szolgálatai 's egész
méltó elismerésével fogadtatott. A' fapát elég nemeslelkü volt
a' fájdalmat, melyly Czuczort érte, becse méltánylásával enyhíteni, 's
ideiglen a' szentmártoni könyvtárnál alkalmazván
a' tanodaév kezdetén
a' gyri fapáti lyceumba görög nyelv 's magyar irodalom tanárává nevezte,
majd, megürülvén a' gyri kir. academiában a' m. nyelv és irodalom tanszéke
ebbe tette által. A' helytartótanács
e' tanárságban meger-

mködése

t

,

t

,

sítvén

fizetését kirendelte,

t

kerületi kir. figazgató által hivatalába szokott ünnepélyességgel bevezettette. Eladásai a' hallgatók örömnyilatkozásai között nyíltak meg. De ismét résen a' titkos vádló, 's alig
,

's

öt

a'

négy hét múlva érkezik

a' rögtöni elmozdíttatás parancsa
melylyet a'
figazgató fájdalommal teljesített. Czuczor, nehogy a' hozzá ragaszkod'>
ifjúságot jelenlétével ujabb vélemény-nyilatkozásokra hívja fel, egv neki
,

rendezett fáklyás zene alkalmával azt megnyugvásra 's utódja iránti tiszidre Pannonhalmára vonult, azontúl pedig a' fapát
által lyceumi tanárságába viszszaiktattatott. Kir. academiai tanszéke
azonban nem sokára betöltetett, 's igy nem ennek viszszanyerése, hanem
a' titkos üldözések további megelzése végett a' magyar udv. cancellaria
utján egyenesen a' felséghez folyamodván, szoros vizsgálatot kért. A' vétlenségét érz férfiú kérehne olyly
volt , hogy a' kívánt nyilvános vizsgálat mellztével Cl ^^^ ^'*'^*^ *^'lé) habár késn, minden további
gyanúper alól csakugyan feloldoztatnék, 's nyilvános tanárság viselésére,
ha ilylyet keresne, felszabadíttatnék. E' harmadszori gyri lakása idejében
teletre intvén, rövid

meggyz
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készült el Cornelius Nepos fenmaradt minden munkái remek fordítása
(1841., második kiadás Pest, 1843); ugyanitt: Washington élete STpark Járeá
után szabadon dolgozva (Pest, 1845); 's szinte itt szaporodtak költi munkái, melylyekkel 1844 óta ismét saját neve alatt is majd minden folyóiratinkat gazdagította, olyly számra, hogy azoknak öszszegyüjtetése már
a' köz kívánságok közé tartozik. Állanak ezek ódák-, népdalok- és epigrammákból, balladák'srománczokból, végre népies tankölteményckbl;a'
Kisfaludy-Társaság III. kötetében tle Horácz levele a' Pisókhoz áll, 's
külön jelent meg Szívhangok czím üdvezl versezete Rímely Mihályhoz,
midn az 1843. april 18. székébe beiktattatott
a' szerzet uj fapátjához,
(Pest, 1843. fol.), egyike a' legszebb alkalmi daraboknak, miket irodalmunk bír. Említést érdemelnek históriai és fÖldiratí vázlatai is (a' Mezei
Naptár folyamaiban), melylj^ekkel a' fÖld népét igyekezett a' haza történetében ismeretében és szeretetében nevelni ; valamint a' magyar iskolakönyvek kijavítása körül kifejtett munkássága. Enyhülvén az üldöztetései
által a' hazafiak közt ébredt elkeseredés
1840-ben ismét megjelent az
academia nagy gylésében , st annak sept. 8. tartott köz ülésében is,
midn érdemdús író és szerzettársa Guzmics Izidor felett tárta emlékbeizédet. Köz tapsban 's a' tisztelet hangos nyilatkozásai közt tört ki a' nem
feledékeny közönség öröme, midn az egyszer barát a' szószékre lépett
igy jeles beszéde több helyeinél, 's mikor az emelékrl lelépett. O a' nemvalamint nem érdezet férfia lett mvei
erkölcsi becse és tettei
melt szenvedései által. 1844-ben, midn az academia, nagy szótára
körül újra intézkedvén, a' maga saját folytonos befolyása alatt, de egy
ember által kidolgoztatását határozta el , választása egyhangúlag a'
nyelvtudományi osztály munkáiban olyly kitn részt vett Czuczorra
,

,

,

esett,

,

épen akkor kezde egy szintolyly veszedelmes mint

ki

fájdal-

mas betegségbl üdülni. Az t hányt élethabok lesimultak uj fnöke
's a' kormány
megadták beleegyezésöket 's 1845. év tavaszán, uj
rendeltetésének megfelelend
Czuczor ismét pesti lakos lett. A' nagy
szótár munkába vétetett, 's mint az academia évenkénti tudósításai,

,

,

ból látható,
vel

annak dolgozásában olyly fáradhatlanul

mködött, hogy 1848-ban már

t

az I

olyly szerencsé-

's

betig haladna. A' hazának akkori

helyzete
azon év decemberében ama' szomorú hirre kapott „Riadó^'
Írására ragadta, melyly neki nem sokára szabadságába került. A' cs. hadseregeknek Pestre bementök után, 1849. január 18-díkán estve elfogatván haditörvényszék elébe álHttatott, 's vasban kihúzandó hat esztendei
várfogságra ítéltetett , melyly azonban az academia elnöke gróf Teleki
,

József kérelmére Windisch-Gratz hg. által február 14-díkén a' szerint
enyhíttetett, hogy neki rabsága helyéül a' budai vár tzetnék ki, 's a'
bilincsek

elnézésével a' nagy szótárbani munkálkodás is megengedítélet-enyhítés következtén a' budai várban raboskodott egész

Ez

tetnék.

midn Buda az ostromló magyar seregek által elfoglalmagyar kormánybiztos által fogságából kivezettetett, miután

május 21-keig
tatván

,

két

,

berohanó honvédek dühe ell a' József-kaszárnya hadinépét kérései
megmentette. Rövid ideig Pesten elvonulva élvén, rabságában méginkább elgyengült egészsége ápolására Tihanyba ment de a' császáriak
másodszori Pestre bevonulása után menhelyét elhagyván, Pestre jött tel,
a'

által

,
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^

önkényt b. Kempen altábornagy elébe állott. Ez Wlndisch-Graetz hg.
rendelkezését tisztelve, miután a' budai vár foglyok eltartására alkalmasnak tübbénemtaláltaték, ut Testen a' ferencziek kolostorába utasította, hol
a' nagy szótár megszakadt íbnalát ismét felvette. Azonban ez állapotból,
melylyben egészségét is ápolhatta, a' munkásság is enyhítette sorsa nehézségét, 1850. januárban ismét kiragadtatott, 's elször az Újépületbe,
majd Budára 's Bécsbe, innen pedig april 10-dikén Kufsteinba vitetett,
hol neki külön cella 's dolgozásra engedelem adatott. Elbetegesedvén,
testi 's lelki szenvedéseit egyedül a' munka enyhité némileg; a' szótárt
folytatta 's mellette 7'ör?7«ssal foglalkodék
kinek, Kufsteinban már,
Germaniáját lefordította. Adja isten , hogy a' nemzet egyik els rangú
Írójának a' fejedelem kegyelme minél elébb viszszaadja szabadságát '»
ezzel hanyatlásnak indult életét is. ^^)
T. F.
's

,

,

—

D.
Daguerre (Lajos) feltalálója a' róla nevezett fény-képiratnak (Daguerréotypie) született 1788. Cormeillesben , a' hires színpadi festÖ Degofy
Eiigénnél diszitményfestést tanult
a' párisi színházakban sok ilylyen
dolgozata van. E' mellett szorgalmasan gyakorolta magát tájképek rajzolásában, és olyly sok szerencsével, hogy 1822-ben a' dioráma uj találmányával sikerült fellépnie. Saját rajzolata után diorámát készíttetett, 's
több általánosan csodált festvényt egészen maga készített , mint ,,Edinburg égése", Sarnen völgy Schweiczban", ,, Napóleon sírköve", ,,Jul. 28.
,

Parisban 1830" 's a' t. Egy dioráma festménye „Holyrood romjai" magára
vonta a' kormány figyelmét 's okozá
hogy D. a' becsületrend lovagkeresztjét kapta 1824-ben. További természet- és vegytani kémldései,
fképen a' nap és világosságnak a' szinekrei hatása köriü forogtak. Azon
ernyedetlen kitartással, melylyel csak egy valódi genie bir, tzte ki D.
,

magának

a'

hogy abból

,

feladat megfejtését; olyly

st

módon

elállított

szinre találni,

csupa világosság egy részt elvegyen
míg a'
másik rész ellen áll és helyén marad. Felismerték ugyan minden idben
a' változásokat, miket a' színek a' világosság hatása által szenvednek, de
a' tudomány akkorig soha a' D. eredményéig nem jutott. A' XVI. század
közepe felé figyelemmel kisérték a' chlor-ezüst feketülését a' világosság
befolyása alatt, és svéd vegytanár Scheele volt az els, ki lOTÖ-ban e'
tekintetben tudományos kiséi'leteket tett. Hasonló kísérleteket tettek más
természetvizsgálók, minek következtében azon véleményre jöttek, hogy
a' napsugárban különböz
elnyelleg
ernyk által elválasztható
részek vannak, melylyek közül egyik világítva másik vegytanilag mködik. Ez azon egyik lényeges pont, melyly D. találmányánál figyelemre
méltó. Másik az olasz Joposta (vagy Baptist Posta) által feltalált Camera
a'

nap

,

a'

,

,

,

,

mköd

,

*)
kere>fni.

A'

C

alatt

nélkülözött czikkeket

legyen szives ar olvasó

K bet

alatt
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obscura. Ezen mszer nem egyéb , mint els fele egy közönséges távcsnek. Egy közönséges távcsnél, milylyen a' színházakban használtatik, a'
küls kép , megnagyobbulva a' szemmel átellenes üveg (objectiv-üveg)
segedelmével átvitetik, 's mintegy a' távcs egy bizonyos pontján festetik
;
a' szem azon üvegen keresztül látja azt , melylyhez támaszkodik
(oculár-üveg), ezen esetben a' kép nem anyagi de ha az ember a' szemüveget elveszi, 's a' képet valamelyly lapra ejti , melyly épen a' képzdés
helyén van felállítva , akkor ezen képnek test adatik , 's láthatóvá lesz
minden részletei- és színeivel a' lapon. Ez az úgynevezett Cawíera obscura.
A' D. felfedezése pedig abban áll , hogy a' lap által elfogadott képeket
állandósítja (fixírozza). Ezzel is tettek már azeltt próbákat. A' camera

le

;

obscura gyulpontjába, chlor-ezüsttel bekent brt, vagy egy így elkészített
papírlapot tettek, melyly a' tárgyakat meglehets épen adta viszsza, azon
különbséggel , hogy az elállított kép részei anynyival homályosabbak
lettek, a' menynyivel világosabbak voltak a' légképekéí és megfordítva;
ezen kívül egy ilylyen kép a' napon nem sokáig maradhat , st még a'
gyertyavilágnál sem, mivel a' fehéren maradt részek hamar megszinesednek. Wedgipood, Dciry és Charles ezen módszernek különböz alkalmazásait próbálták a' nélkül
hogy azt tovább vitték volna. Talbot többféle
módot kísértett meg , hogy a' chlor-ezüstbl azon részeket elvegye,
melylyeken a' világosság változtatást nem tett. Ez ugyan egy lépés volt
a' régi módszer tökéletesbítésére , 's az elálHtott képek, változás nélkül
megmaradhattak volna, mindazáltal, az árnyéklat- és világosságra nézve,
's így
egészen ellenkezi voltak annak , a' minek kellett vala lenniök
Talbot hiú igyekezete, hogy t. i. Daguerre találmányát magának tulajdo,

,

,

—

nítsa, egészen alaptalan.
Mind azon eljárás még a' Lassaigne-é is
Parisban
és Fyfe-é Edinburgban
kik chlór-ezüstöt és jód-kalíumot
alkalmaztak
hogy a' képeket az árnyolat és világosság természetes
viszonyaiban tarthassák meg,
egészen különbözik a' Niepce és Daguerre
eljárásától.
Niepce Marseílleben
a' fényképek kémlésével Daguerrel
egyazon idben foglalkozott 's kísérletei által olylyan képhez jutott,
melyly árnyékolt és világos volt mint maga a' tárgy 's ezen kívül a'
,

,

,

,

—

,

,

,

,

napon nem változott meg.

O

,

levendula-olajban
asphaltot használt
feloldozva, ezt, mint valami firniszt, ezüst, czín, vagy még inkább rézlemezekre kente; ezekrl melegítés által elpárologtatta az olajat, az
érczen csak fehér por maradt; a' camera obscura gyúpontjában , ezen
lemezeken egy könynyü kép maradt, melyly levendula- és kolajvegyitékkel mosatván, kivehetbb lett, mivel ezen vegyitek azon részeket feloldozta, melylyekhez a' világosság nem jutott ; azokat pedig megkímélte,
hová a' világosság ért. A'
és levendulaolaj -vegyítek helyett Niepce
,

k-

késbb, közönséges kénmáj-

és jód- vegyületet használt. Azonban Niejpce
ezen készülete még igen tökéletlen eredményt mutatott 's ezen kívül
olyly kevéssé volt fogékony, hogy a' tárgyakat három napig is a' camera
obscura focusában kellett tartani, hogy csak némileg is lenyomassanak.
Ezért Niepce leginkább csak rézmetszések másolatával foglalkozott.
1826. körül Daguerre együtt fogta Niepceeí a' dolgot, 's a' fényképíratot
olyly tökéletességre vitte, hogy ezáltal nevének világra ható hírt szerzett.
Kísérletei, melylyeken keresztül ment, mind inkább finomak 's gyöngédek
,
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D. találmánya abbnn áll, hogy
egy igen finom, ezüsttel Icmezett
elször salétromsavany oldozattal gondosan megtisztogat, melyly
által, minden a felületen elterjedt idegen anyagok és különösen a' réznek
utolsó nyomai, miket az ezüst lemezke még magában tarthatna, elvétetnek.
Ezen tisztítás a' legovatosb gondosságot kivánja, és a' savany hatására
megkivántató dörzsölésnek nem szabad mindig ngyanazon egy irányban
történnie. 1). maga megjegyezte, hogy az ezüst-lemezes réz, több sikerrel
használható, mint a* tiszta ezüst, a' mi Arago nézete szerint gyanittatja,
hogy ezen tüneménynél galvanikai hatás mködik. Ezen els hozzákészltéu
után, az érczlemez, zárt edényben jódguz hatásának tétetik ki; kis menynyiségü jódot tesznek a« edény aljára, melyly a' rézlemeztl vékony
fátyolok által választatik el hogy a' gázt (légszeszt) mintegy megszrje,
és egyformán terjeszsze el. Ezenkivül az érczlemezt egy kis érczfoglalványnyal kell beszegni, mivel különben a' gáz nagyobb csomóban verdnék le a' széleken, mint a' lemez közepén, holott a' mtéteinek egész
sikere a' képzd ezüst-jódur-üllepedés egyformaságát(')l függ. A' lemez
addig marad a' jódgzben, mig megsárgul. A' jódlemez vastagsága, természetbúvár Dumas, meghatározása szerint, c^ak milliónyi részét teszi
egy milliméternek. Ez Romberg szaval szerint (Alig. polytechnisches
Journal) olyly valami végtelen kicsiny, hogy róla lelkünknek épen olyly
kevéssé lehet képzete mint az égür megmérhetlenségéröl
az idnek
örökségérl vagy az rnek végetlenségérl. Az igy elkészült rézlemez
most már a' camera obscurába tétetik 's ott a' legnagyobb gonddal,
minden világosságtóli érintéstl megóva tartatik
mivel a' lemez ezen
állapotjában olyly fogékony, hogy egy századrésznyi másodpercz már
elég volna, a' lemezre benyomást tenni. A' daguerrei camera obscura
fenekére bágyadtan köszörült üveg van illesztve, melylyet elre és hátra
lehet tolni, míg a' küls kép magát határozottan és kivehetleg reá rajzolja. Aztán az érczlemez az üveg helyére tétetik, és a' világosság hatása
a' nap világosságának ereje szerint,
12 perez elegend
alá állittatik. 3
hogy a' kép a' lemezen megalakuljon melyly midn a' zárt ládácskából kivétetik puszta szemmel alig látható és olyly érzékeny hogy a'
világosság legHsebb befolyása alatt elromlik. A' kép most, azonban
mindig csak homályban a' higanygz hatásának tétetik ki de mindig
csak bizonyos hajlási szeglet alatt az edény feneke irányában, melylyben
irja Roma' lemez a' higany-légkörnek kitétetett. Ha p. o. azt akarjuk
berg — hogy a' kép a' közönséges függleges kiakasztásnál, az egyforma
magasságon álló szemre, a' kívántató benyomást tegye: akkor az érczlemeznek 45° alatt kell a' higanygzt elfogadni. Megjegyzend hogy a'
higanygz elállítására 55 6Q^ Reaum. légmérséklet kívántatik. Ezen
három mtétei után, melyly csaknem olyly csodálatos mint a' csirkének
az emberi teremtésnek ezen
tojásból kikelése a' titok meg van fejtve
melylyet i*ajta a' szlksó
uj lénye csak a' keresztelés hijjával van még
lettek.
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módja Romberg
hyposulfit-oldozatával visznek véghez. Ezen oldozat
azon részeket, mikre a' világosság nem hathatott, ersebben támadja
meg a' világos részeket pedig megkíméli. Ez a' higanygz megfordított
processusa volna, melyly kizárólag a' világosság sugarai által érdekelt
helyeken üUepszik meg. A' különbféle ratételek alól kikerült kép utoljára

—

,
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mosatlk meg, mely ly által azon tartósságra tesz szert,
hogy yilágosságnak, a' nélkül, hogy változást szenvedjen, kitétethetik.
Ebben áll lényegesen a' D. által felfedezett módszer, a' fényképek elállításában. A' mint az ujságlapok D. találmányát kitrombltálták mingyárt
akadtak egyes német és angol tudósok, kik a' találmány elsségét igénybe
vették jóllehet sem az újságírók, sem magok a' dicsvágyó tudósok nem
tudták, hogy miben áll az ui találmány. D. t. i. mint titkot rizte azt; az
egyetlen, kivel titkát megosztotta, Arago volt, ki a' párisi akadémiában,
egy saját értekezésben a' találmány nagy fontosságát fejtegette. Mint
mondják, Dentido/f orosz gróf, nagy öszvegért akarta a' titkot megvenni;
D. vonakodott, mivel azt akarta, hogy titka egész Európa tulajdona
legyen. 1839-ben D. díorámáját 's becses mszereit, gyuladás alkalmával,
lángok emésztették meg. A' franczia kormány a' kamarák beleegyezésével D. titkát magához váltotta és nyilvánosságra liozta. D. a' szép felfedezés jutalmául haláláig 6000 fr., Niepce pedig 4000 fr. évi jövedelemmel
láttatott el. Szép példa,- minden kormánynak! Most a' találmány
közjava Európának. A' mit e' találmányról, annak nyilvánosságra kerülése
destillált vizben

,

,

,

,

:

eltt meséltek, a' tudatlanság túlhajtásául bizonyult be, mindazonáltal
a' tudomány haladásával e' felfedezés is nagyobb tökélynek néz elébe.
Azon feltételek melylyek alatt a' különböz mütételeknek bizonyos id
és légmérsékletben kell történni, oly ly számosak ;'s azon anyagok, mikkel
a' dolgozás történik, olyly nagy gonddal kezelendk, hogy nem mindenki
bír elegend képességbelátás- és ügyességgel
a' lényegesb dolgok
ismerete mellett is, jó fényképeket elállítani. A' mi magokat a' képeket
illeti
tagadhatlan hogy azok bámulatra méltók mindazonáltal azon
benyomást hagyják hátra, mintha a' sugároknak e' természetes festése a'
képz mvészettel semmi öszszeköttetésben sem állana. A' mit kezdetben
gyanítottak hogy a' fényirat a' rézmetszést meg fogná szüntetni nem
teljesedett. Anynyíra mégis mentek már
hogy a' fényképeket részint
galvanoplastikai másolással rézre (SteinheilJ, részint salétromsavanynyali
etetéssel, (Berres) nyomtatás általi közvetlen sokasitásra használják;
olyly haladás, melyly fleg öszszevetve azon körülménynyel, hogy mvészileg ersen kivilágított mikroskopikus képeket is le lehet rajzolni,
különösen a' módszer természettudományi alkalmazásánál fogva, fontossá
lehet. A' leve vésnek legnehezebb tárgyai az él testek, melylyek vagy
ha nyugalomra kényszeríttetnek
feszesen esnek ki
vagy zavarosan 's
tisztátlanul ha a' világosság befolyása alatt mozognak. Itt tehát fdolog:
a' világosság hatását olyly sebes fokra emelni hogy a' képeket úgyszólván futtában lehessen megcsípni. E' tekintetben már sok történt a'
camera javítása- 's jód helyett a' chlór- és bromjód használata által; legújabban D. electricus szikrák alkalmazása által a' fogékonyságot olyly
magasra emelte, hogy a' világosság egy pillanatnyi hatása is már elegend.
Minthogy azonban tapasztalták hogy a' hoszszan hatott világosság a'
képeket ismét elrontja 's negativekké változtatja az eljárás gyorsaságával
természetesen annak nehézsége is növekedett, hogy a' világosság befolyásának czélszerü tartósága, melyly a' világosság erssége 's a' t. szerint
változik, mindenkor pontosan eltaláltassék. Ta'án színes képek is fognak
ez utón elállíttathatni ; D. maga , kísérletei alkalmával , veres, zöld vagy
,
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kék világot is nyert. Hasonló eredniényro jutottak Seebeck Niepee, HerD. találmánya optikai tekintetben is széles mezt nyit a' tudományos íüikészetnek. A' többek közt D. ugy találta hogy a' nap, bár
egyenl magosságon a' láthatár lelett, a' nap különböz részeiben, nem
egyt'ornui hatással van.
Ebbl az következik, hogy a' daguerrci készület
tökéletesebb pliotoinetriai eszköz leond, mint a' mik eddig a' tudomány
használatára állottak. Két világosságt'aj intensitásának különbségét, egy
idben vizsgálva könynyen meg lehet mérni de ha nappali világnak
éjjeli világgali ]>. o. naj)- és holdíeny öszszeliasonlításáról van szó, az
eredmény senmii bizonyost nem mutat. D. készülete a' hold fényének
hatását is megérzi, melyly iránt minden eddig alkalmazott eljárás érzéketlen maradt. Mem lehetne-e
mond Romherg
azon sajátságos
módosulásban, nielylyet a' na}»íény, bizonyos órákban, a' légkörben elterjedt kipárolgások által szenved
magyarázatát találni a' festésnél eljöv
azon tüneménynek, melylyet minden mvész ismer ?
Tudva lev dolog,
hogy bizonyos í'cstményck reggel nuisképi^cn hitszanak, mint délutáni
órákban. D. ezen hatást, azon módosulásoknak tulajdonítja, melylyek a'
napfény által a' mázban származnak, és a' nap pályájával változnak, 's az
éjnek árnyával ismét megsznnek.
D. maga folytonosan foglalkozik
találmányának javításával
azonban egyebeknek is sikerült az övénél
egyszerbb munkálati módszert találni. (Erdmann's Journal 1839).
Adolph Broyniart, Dumas, Pelouse és mások, a' fényirat kémlésével sokat
,

schel.
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foglalkoztak. J). késbb nyilvános kísérleteket 's mtételeket is tartott a'
ministerek és journalisták jelenlétében. Erdemeinek méltánylásául az
osztrák Cisászár által kinek valamint Metternich hgnek is képeket kül,

,

dött, arany érdempénzzel, melylynek fcHi'ata

:

,,(/e

arte meriio^' és arany

burnótszelenczével ajándékoztatott meg. A fényirati mvészet ers és
nevezetes haladást tett különösen Moser tapasztalásainak közzététele óta.
A' franczia akadémiában, 1842. jul. 18. Reynault több kivonatot mutatott
el AckersoH, Enke 's különösen Humboldt Sándor közléseibl.
Sz.
Dahl (János Ker.) hires tájfest 's profcssor a' dresdai akadémiánál,
szül. 1788. Bergenbcn Norvégiában;
1811 óta Koppenhágában, 1828
óta pedig Dresdában él, honnét sok utazást tett hazájába 's egyéb országokba. IMveiben mindenütt mély és nagyszer költi felfogás uralkodik,
minden ecsetvonása egy egy betje a' természetnek. Fleg jeles az éjszaki
tájak festésében, a' mi neki uj Ererdingen nevet szerzett. Ujabban
fontos adalékot nyújtott a' mvészetek történetéhez. 1834-iki norvégiai
melylyek részint
utazásában ugyanott sok fából épített egyházat talált
a"ll-ik századból valók, 's az éjszakí-pogány, latin-keresztyén és byzanczi
styl egyvelegei. Ezen épületnek rajzait adá ki Dahl 1838-ban 24 fólió
lapon 's ezáltal más tudományos vizsgálókat bvebb kutatásra lelkesített.
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Dahl Károly

je\(is berlini

fest

a'

düsseldorfi iskolából.

— h.

kitn svéd költ, hazájában

köz kedvelésnek tárgya. Született 1792. Ostgothlandban. Atyja Káhnorden erds
hegységben vashámorigazgató volt. Fiát Upsalaban képeztette minek
bevégeztével 1815-ben pappá szenteltetett fel. 1824-ben Stockholmban
az Eleonóra-egyháznál, és 1829-ben az ottani székesegyházban kapott

Dahlgren. (Károly János). Mint

,

alkalmaztatást.
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1829-i és 34-i országgylésekben részt
's mint ilyiyen az
Ezen egész id alatt folyvást az ellenzéki padokon ült. Mint iró
1813-ban lépett a' közönség elé, némelyly költeményei a' ,Poetis Kalender'-ben jelenvén meg. A' közönség vonzalmát 's szeretetét els felléptével megnyerte melyly késbb mindinkább növekedett. Pályamunkáválasztatott,
vett.

,

kat

is

készítvén

,

két izben nyert pályadijt

,

elször

a'

gothenburgi szép-

—

mvészeti akadémiától másodszor a' svéd akadémiától.
Dahlgren számos almanachot adott ki melylyekben nagy számú elbeszéllései és regényei igen szép helyet foglalnak el. 1829-tl 1837-ig Hammarsköld társaságában lapot is adott ki ,Komelen^ czim alatt. Költészete igen vidám és
,

,

nyájas örökös tréfa 's nevetés. Versei rendkívüli könynyedségre mutatnak. Es ezen tulajdonaiból lehet következtetni, hogy költészetében azon
komolyság mélység és jelentség egészen nélkülöztetik, melylynek egy
valódi költnél sem kellene hiányozni. Legjobban kitnik az idylli- burlesk
jelenetek rajzában. E' nemben olyly kitn darabokat állított ki, melylyek az eddigi legjobbak -s legkedveltebbek sorába állíttatnak. Dahlgren
a' valódi élet egyes jeleneteit sebesen felfogja és igen
adja viszsza; de
nagyobb mveiben hibázik az öszszehangzás és öí^zszetartó er. Alakjai
játszva lebegnek el, de jelentség nélkül. És az egész a' kell harmónia
hiányában bizonyos kellemetlen üresség hatását hagyja hátra az olvasó
kedélyében. Dahlgren tehát nem a' kisebb hörü és mélyebb érzelmeket 's
gondolatokat keres közönség költje, mert mélységet és stúdiumot nem
találhatni nála hanem kedvencze a' nagyszámú népnek melyly könynyed hatásokat keres. Itt olyly népszerségre emelkedett, hogy a'
jelenlegi svéd költk között legtöbb olvasója van. Legjobban sikerit
müvei az ,Ungdomskrifter' (2 k. 1829. Stockholm) és ,Samlade skrifter'
,

,

hn

,

,

Stockholm 1834) czim gyjteményekben találhatók. A' ,Djur
Kretsen' és ,Aughuss Sanger' czim munkái is, melylyek 1837-ben jelentek meg köz kedvességgel fogadtattak.
Sz. I.
Dahliiianii (Frigyes Kristóf) nagybiitanniai és hannoveri udvari tanácsos , született Wismarban 1784-ben , családja Svécziából származott,
1802-ben Koppenhágában kezdett tanulni, hol akkor anyja testvére
Jensen tanár volt alkalmazva, 's 1804-ben Hálában leginkább régiségtant, philosophiát és történetírást tanult. Még egyszer viszszatérve Koppenhágába, tudorságra képesítette magát ezen munkája által: Primordia
veteris comoediae Atheniensium, 's akadémiai pályáját 1811-ben kezdette meg Aristophanesröl tartott latin eladások által. 1813-ban a' kiéli
egyetemnél história rendkívüli tanára lett 's 1815-tl kezdve mint a'
schleswig-holsteini fpapi és lovagi kar folytonos választmányának tagja
az akkor ottan igen bonyolult politikai viszonyok között nagy tekintélylyel mködött. Arra törekedtek ott akkor, hogy a' formaszerínti eltörlés
nélkül több id óta tettleg elenyészett alkotmányt újra életbe léptessék 's
az ezen alkalommal kiadott több rendbeli vitás irat során, Dahlmann a'
magáéi által fényesen bebizonyította publicistikai tehetségét. De a' törekvés hiában vala, a' német szövetségi gylés e' tárgyban magát nem-illetnek jelentette ki, 's az ottani alkotmányi élet újra elnyugodott, míg
1830-ban más módon újra felelevenittetett. De ezen idben Dahlmann
már nem volt Kiéiben.
„Vita Ángarsii," és „Manumenta Germaniae
(1 k.
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német törtcnctl kútl'uk, valamint késbb a' „Chronik non Ditli^
marsén" kiadása által alapos töiténetirúnsik bizonyította magát. Bármenynyire ragaszkodott pedig Kicl-és Holsteinhez, mégis ugy látszik, igen
rósz nevén vette hogy a' király leginkább ama politikai ellenzékbeni
részvéte miatt, nem nevezte ki história rendes tanárának. Azért örömest
követte az akkorában olyly tiszteletteljes meghivást Göttingába mint
státuatudományok tanára Sarlorius helyébe. Eladásai tárgyát képezték
históriai eladásai
's mig
a' státustudományok minden ága és történet
vezérkönyvéid kiuyomatá a' ,,Quellenkunde der dentschen Geschichle"
czimii munkáját ((iötting. lH3ü.), fényes státustudouiányi kiképezettségét bebizonyította els kötete által ilyly ezimü nuuikájának: „A' Po/ihistorica,'^

,

,

,

,

,

's mértékére" (Gött.
1835.
politikai rendszere a' historiábél van
1847). Valóban az
kinve , 's azt életteljes folytonos fejldésben állónak szendéli. Azonban
Göttingában bele íbnódott a' gyakorlati politikai életbe. Az 1831-diki
göttingai nyugtalanságok alatt nagy szilárdságot tanúsított, 's nyilatkozatai által, melylyeket a' Cambridge-i berezegnek a' dolgok állása iránt
adott, magára vonta ennek figyelmét 's megnyerte bizalmát. Tagja volt
a' hannoverai 18ol-dlki alkotmányozó gylésnek, mint az egyetem követe,
akkor többnyire
's ritkán szólott, de mindig erteljesen és méltósággal,
a' kormány nézeteit a' hevesebb szabadelmüek ellen védve. Késbb kidol-

íí^rt

viszszavive az adott állapotok alapjára

,

2-dik kiadás

,

,

gozta a' hannoverai házi törvény tervét melyly a' király a' rendek 's
mint a' mínisterium hivataloson bíztosilá akkor, minden firokon által
,

,

,

elfogadtatott. Nagy tekintetben állott a' kormánynál 's nagy
gyakorolt arra. Ekkor 18o7-ben bekövetkezett a' hannoverai

befolyást

kormány-

változás 's Dahlnianuíik kinek az addigi politikai alakzatokban anynyi
része volt 's ki olyly férfiasan viszszautasitott minden tovább
igényletet erkölcsileg lehetetlen volt hallgatva beletalálni magát az uj viszo,

men

,

nyokba. A' jogszeret ember nem szívelhette azt mit
minden jogi biztosság felbontásának tekintett, 's bátor jelleme mellett nem késett azt
tenni, mit kötelességének tartott, 's így szerkesztette a' göttingai hét
férfi által aláirt tiltakozást 1837. nov. 18-díkán. A' curatorium azt viszBzaadta ugyan 's a' dolgot nem történtnek akarta tekinteni de gyengeségnek magyarázható engedékenység távol volt Dahlmann jellemétl.
Lépését nem titkolta el 's is , mint Grimm Jakab és Gcrvinus másolatokat küldött abból barátaihoz. Hozzájárulásuk nélkül a' dolog hírlapokba került, ezt számították be nekik különösen nagy bnül. 'S midn
felhívták barmokat , hogy válaszszanak számzés vagy az ország más
helyére való elszállitás között, természetesen az elst választották. Dahlmann ekkor Lipcsébe ment, hol legnagyobb tisztelettel fogadták, 1838ban pedig Jenába hogy ott Dánia rég ígért történetét kidolgozza. E'
viszontagságait ,,Znr Verstandigung" ezim röpiratában irta meg, 's
ugyanezen évben Jenában kiadta ,, Vcrlheidigung des Staalsgrnndgesctzes für das Königreich Hannover^'' ezim röpiratát. Dánia története D.-tl
Heeren és Vkert gyjteményében jött ki Hamburgban. Nagy tetszéssel
fogadtatott ujabb históriai munkája: ,.Geschtchte der englischcn Rerolution," melyly francziára 's angolra lefordittatott 's magyarra is Bajza
Józsf/" által áttéve kijött a' ,,Torféneft k(>nt/rtár'''ha,n. Hasonlókig neve,

,

,

,

,
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zetes ,,Geschichte der französischen Renolution his zur Griindung der
Repuhlik." E' munkáit részreliajlatlan felfogás 's díszes eladáson kivül
jellemzi azon biztos, magasban lebeg áttekintés, melylyel tárgyán uralkodik 's mi által olvasói elébe öszhangzó egész képét állitja a' felkarolt
korszaknak és eseményeknek. E' munkáit azután adta ki, hogy a' porosz
kormány általa' bonni egyetembe tanárnak meghivatván, újra viszszaadatott

az akadémiai mködésnek, melylyben jelenleg is kitünleg szerepel. Az
1848-diki német mozgalom keletkezése következtében újra a' tettleges
politikai mködés mezejére lépett , mint a' volt német parlament tagja,
hol az úgynevezett casino-párthoz tartozott, melyly a' parlament jobb
centrumát képezte, 's Gagern programmját védte; a' német parlament feloszlatása óta az úgynevezett „góthai" férfiakkal vagy párttal tart, kik
Gagern Henrik körül csoportosultak a' német egység kérdésében, 's ezt
R. E.
porosz hegemónia alatt létesitni törekednek.

—

Osztrák birodalom
Dal-Oii^aro (Ferencz) kitn olasz költ, szül. 1810-ben, Tremeacqué
faluban Friaul határán Velenczében nevekedett , azután Paduában theologiát tanult de a' papságot csakhamar elhagyta. 1840-ben jelent meg
két kötet verse, melylynek hirnevét köszöni ; románczok, ódák, canzonék,
hymnusok. Fleg sikerültek románczai melylyek közöl Seidl többet fordított németre, de kevés tetszéssel. Ujabbai a' drámai költészetet is megkísértette Dal-Ongaro. Fornaretto czim drámája tetszéssel adatott
Költi érdemein kivül sokat mködött az
több olasz fvárosban.
emberbaráti 's társadalmi téren kisdedovodák dologházak miskolák
felállitásában, részt vett az olasz tudósok gyléseiben 's egyik alapitója
Dalitiátia.

1.

,

,

,

—

,

,

,

—

,

Triestben magán nevel levén , jeles ela' triesti megyletnek.
adásokat tartott az olasz irodalom felett.
h.
Daltoii. (John) egyike a' legjelesb angol végy- és természettudósoknak,
szül. 1766. Englefieldben, Cumberland grófságban. 1793-ban oktató lett a'
manchesteri collegiumban, 1804 óta pedig Anglia nagyobb városaiban felolvasásokat tartott a' vegytanból 's ebbl élt szerényen és igénytelenül.
1817-ben a' manchesteri tud. társ. elnöke lett, késbb a' londoni tud.
társ. 's párisi akadémia tagja, 1833 óta pedig királyi nyugpénzt is nyert.
Megh. 1844.
Legkitnbb munkái a' gázok kiterjedését 's vegyítését
'sa'gözelasticitását tárgyalják, a' vegytanban az atomisticus elmélet felállítása, 's a' tan több ágainak lényeges felvilágosítása és elbbrevítele
által valódi érdemeket szerzett. Vizsgálatai eredményeit részint külön
értekezésekben részint a' legjelesb angol folyóiratokban CThomson és
Ni cho Is ónéban) 's a' tud. társaságok évkönyveiben, részint önálló nagyobb
munkákban is rakta le, milylyenek; Metereological essais , Neio system
h.
of chemical philosophy 's a' t.
Daljáték. Az opera korunknak különösen kedvencz mvészeti gyermeke. Az opera Mozart óta áttört köre régi határain, 's a' magasabb
zenészeti fejldés súlypontjává vált, anynyira, hogy kizárólag az operára
szorítkozik a' tömegre ható nagyobbszer zenészeti költeménynek fogalma,
's az opera színpadja mondhatni az egyetlen hely, hol a' nép zenészeti kiképzését, hangászati eszményeit keresi. Ha a' színházi látogatók számából egymással szembe állítjuk az operalátogatók és a' drámai nézk számát^ látjuk

volt

,

—

,

—

—

—

20

^^^
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a' „Pancm ct circenses" ma auynylt tesz: „Kenyeret és operát."
Nevezetes tünemény itt, liogy a' nagyobb közönség az uj német operákról nem sokat akar tudni de annál többet az olaszokról. 'S ez természetes mert gáncsoljuk bár menynyire az nj olasz operaszerzöket, anynyi
csakugyan igaz, hogy ezeknek legalább nagyobb része tudja, mit akar:
holott a' német operaszerzuk nagy része között zavar, és tapogatózás uralkodik. A' régi mesterek, Gluck , Mozart, 'sa't. jól tudták mit akartak:
drammatizált cantate-t adni, zenedarabokkal íelékitve 's az énekeseknek
énekmüvészetök minden oldalú kitüntetésére lehet legnagyobb alkalmat
nyújtani. Azóta az opera régi szokásos szilárd szabályaiból kivetkezett,
de ezek még nincsenek ujak által pótolva 's ma azt hiszik hogy az operában minden alak és eszköz megkisértendö 's keresztülviendö 'a azért
benne együtt találunk lyrai eposi 's drámai formákat egyházi stylt 's

hogy

,

;

,

,

:

,

;

,

,

ballctzenét, néjnlulokat és saloni darabokat. Megjegyzend továbbá, hogy
a' régi mesterek legkisebbet sem tördtek aesthetikai elméletekkel
ezen
:

naivsági állapotban vannak ma is még többnyire az olasz operaszerzk.
Hanem a' németek 's íVancziáknak megzavarta fejét a' mvészettudományi
elmélet , melylyel az olaszok nem igen tördtek.
Az uj olasz opera világhíre Rossinivel kezddik. Ezen érzéki, kéjelg
's czifrán
felékesített zene, ezen édes sziréni dalok épen illettek azon
bágyadt 's gondolatszegény közönséghez, melyly státusférfiak és hadi hsök
helyett primadonnákat dicsitett. Rossini operái gyzedelmes diadalmenetet tartottak egész Európán keresztül. Rossini nagy mvész volt ; felfogta korát 's népét. Mindenütt sikert aratott , mert olasz - nemzeti volt.
Keveset tanult, 's igy biztosítva volt az ellen, hogy mvészi naivsága
öszszetközésbe jöjön mvészeti elméletével ; pénzvágyó volt 's ezen ösztönz bizonyosan épen olylyan hatalmasan dolgozott benne 's unszolta
terményzésre mint a' mvészi ihletés ösztönzete. Rossini operái határozott reactiót képeztek a' GJuck és Mozart által megkezdett zenészét! drammatika tovább képzése ellen. Rossini viszszahozta egy idre az operába
azon technikai biztosságot, azon mesterségi szilárd alapot, melyly a' régi
olaszok kora óta elveszett volt. 'S ezáltal egész seregét a' középszer
tehetségeknek utánzásra csábította. Caraffa, Mercadante, Pacini 's mások
olyly hiven lemásolták a' mester modorát, hogy az utókor, szerzeményeiket,
ha nevök ott nem volna, olyly bizonyosan Rossini müveinek tartaná, valamint most száz képet Rubens tanítványi körébl egész bizonyossággal a'
mestertl származóknak adnak ki a' kevésbé avatottak. De e' szolgai
utánzók anynyira középszerségben 's Rossini küls formaságában leíbgulva maradtak hogy míg a' mester müvei minden európai szinpadon
meghonosultak, az utánzókéi alig jutottak el tovább mint az olasz színpadokra. Rossini a' második évtized vége felé Parisba, az európai opera,

,

,

ügy középpontjába ment.

Itt megismerkedett a' franczia 's német szellem drámai igényeivel 's felhagyott szoros olasz-nemzeti irányával 's a'
franczia uj romantika szellemét lágy olasz dallamaival egybeolvasztani
,

,

Mvészi irányának ezen átalakulása legnagvobbszerü kifejezést
nyert ,,TeIl Vilmos"-híiu, melyly a' júliusi forradalom elestt^jén Íratott.
Rossini ,,Tancred^'-jét „Teli r?7//íOA-"-sal szcmbcállitva látjuk, min
roppant szellemi átalakuláson ment
15 év alatt keresztül. Rossini

próbálta.
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1829-ben elhagyia az olasz opera nemzeti irányát,

's

többé

nem

is

tért

arra viszsza.

feltnt utána egy második szerz ki az olasz operát még egynemzetivé tette, mint az valaha volt. 'S e' szerz Bellim,
kinek dallamaiból a' lealázott Olaszország elégiái fájdalma szól. Igen jellemz az olasz népre nézve, hogy e' lágy beteges érzelgésben szivének legtitkosabb érzetére ismert. A' szerencsétlen olaszok énekelték 's éneklik e'
Bellini-féle dallamokat, mint a' hajdani héberek énekelték ,,Zion dalát,
midn siránkozva ültek Babilon vizeinél. Bellini olyly hazafiúi lelkesedést gerjesztett, mint hangszerz eddig nem. 'S a' történetire Olaszország politikai hangulatát a' harmadik évtizedben nem rajzolhatja találóbban, mint Bellini ezen dicsítésének értelmét megmagyarázva. Ezen
operák, melylyek másutt csak ugy hatottak, mint a' Rossini-félék, lágy
merengésbe ringatva a' szellemet, Olaszországban forradalmilag hatottak.
Azonban a' párisi varázskör befolyása alól Bellini sem menekedhetett.
Rossini tanácsára megóvta magát a' német szigor- 's alaposságtól, de a'
is megfogta hallójába. Bizonyitja ezt a' „Puritáfranczia uj romantika
nok'' opera. Közönségesen ugy vélekedtek, hogy ezen operája által a'
tömöttebb kifejezés, mélyebb drámai élet irányába lépett 's nagy jövendt jósoltak neki, de ennek teljesítését a' halál kettémetszette; talán
épen jókor: mert a' ,,Puritánok"-ban épen el kezdte hagyni Bellini is az
olasz-nemzeti iskolát. Megjegyzend itt, hogy Be//m/ operái a' drámai ének
mvészetében uj fejldési fokozatot hoztak létre: sajátságos énekiskolát
alapitottak. Valamint Rossini az operai éneket a' virtuositásnak addig
nem is képzelt magasságára emelte a' coloratura ékes diszére 's a' kifejezés könynyed kellemére nézve, ugy Bellini a' lágy, széles, bens hangot
képezte ki a' cantilena eladásában melylyet sajátjává tett a' színpadi
ének minden jeles feje. Bellini körül nem csoportosula ugyan anynyi vak
utánzó, mint Rossini körül, de stylje 's módszerének egyes vonásai annálinkább átmentek a' zenészeti szerzemények minden nemébe. Különösen
meggyökerezett módszerének befolyása Bécsben.

Hanem

szer

,

olyly

:

t

,

Bellinire Do7iizetti következett. O nem birt két nagy eldje eredetiséazon útra lépett, melyly a' németeket Mozart óta anynyiszor
gével
experimentált. A' ,, Báj-ital" egészen Rossini modorában
tévre vezette,
van tartva, az „Ezred /eáw!/a"francziavig opera; „5e/^za^" Bellini hangjaibajátszik át; „Lammermoori Lucia, és „Borgia Lucretia" a' franczia
uj romantika szellemében van tartva, 's a' „Favorité" -han német styli
hangzatok által akart érdekes lenni. Atalán az alapvonás Donizetti modorában az, hogy az áriák szerkezetében sokkal inkább simul a' canzonette
népszer alapformájához mint elbbi két eldje. Rövid id alatt egy
csomó jelentéktelen operát irt, melylyeknek neve már rég feledségbe
ment, 's csak akkor kezdett sikert aratni, midn az Auber, Halévy,
Mayerheer-{é\e elemeket Parisban felvéve, a' franczia-olasz korcsszülött
operákat hozta létre, melylyeket már Rossini és Bellini megjósolt. Donizetti sok utánzóra talált Olaszországban
de egyiknek sem sikerült
,

,

,

mélyebb jelentségre vergdni. Az egy Verdinok
színpadokon

semmi

is

meghonositni

,

sikerült müveit idegen
melylyek mvészi szempontból tekintve

eredeti sajátsággal és önállósággal

nem

birnak.
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a' leslauratio els éveiben jelentéktelenségben tenarra látszott törekvés a' franczia operában , kivált Boieldieu könyuyen felfogható és népszer hangzata modorában, hogy viszszatérjen
eredeti kiindulási pontjára, a' vaudevillere, nielyly a' legnépszerbb franczia dallamból , a' romanczból merit. De Boieldieu késbbi és Attbernek
ezekkel egykorú könynyszerü franczia operáiból nem az ép , egészséges,
népszer szellem szólott, hanem az elpuhulás és frivolitás szelleme. Míg-

A' franczia opera

gett

;

nem ugyanezen Auber késbb a' zenészét világában valóságos forradalmat idézett el az 1828-ban megjelent „Porticii ?iéma'^' czini operájával.
Általa

a'

franczia uj

romantika egyszeire

els irammal az egész mezt

készen elteremve,
's egészen
próbált és bevégzett kiképzés
az uj zászlót követték. A' zenészeti

elfoglalta

;

mesterek egészen kiforgattattak 's
világban a' franczia uj romantika mindenek felett jelenti a' tömeg mvészeti emancipatioját, st annak az egyének feletti aestheticai diadalát. A'
Porticii némában elször lép fel a' nép, mint tömeg igazán drámailag a'
kar
eddig csak lyrai diszitvény cselekv hsként eltérbe áll. Nem
csak az aristokratikus solo-énekesek
nem csak ezeknek quartettjei
sextettjei, stb. ábrázolják zenéjében a' drámai életet, hanem a' tömegbe
helyeztetik a' föhatás. A' solo-ének háttérbe vonul az orchester és kar
tömeges hatása mellett. Az ária a' „Portici némában" teljes jelentéktelenségre van slyedve, ellenben a' barcarolákban bámulandólag emelkedik
a' népdal. Ki lévén egyszer mondva a' zenészeti emancipatio ilylyen iránya, az mind tovább képeztetett; mindenütt mindenek felett ellentétek
után jártak, kivetkezve a' zeneszerzés majd minden conventionalis szabályaiból; azért állitják a' franczia uj romantikusok olyly szívesen egymás
mellé a' templomi és tánczzenét és pedig ilyly éles ellentétek öszszeállitása nem bels szükségességbl történik, hanem küls számításból a' hallgatók idegei erszakos felingerlésére. E' kapkodás a' buja érzékiség és
kísértetes borzadály közötti ellentét után feltnik a' melódiai és harmóniai tárgyalás minden részleteiben. Ezen irányban tehát az els lökést Auber
adta a' rortlcii némával hanem másokra hagyta tovább dolgozni irányában. Herold és Halevy képezték tovább az uj romantika Iskolát hsi és tragikai stílben Auber pedig elfordult a' megrázó themáktól, 's ismét a' románcza és vaudé vllle franczia nemzeti zengzetét kezdte hangoztatni vlg operákban „Fradiavolo" , és „az Ördög része" ^eles példányai maradnak örökre
az uj franczia vig operának, 's különösen kedvesek a' könynyszerü valódi
franczia népszer románcza-hangzat által. E' nemben rajta klvl különösen Ádám tüntette ki magát. Az ellenkez irányban Herold, Z ampája
által egész komolysággal elfogadta az uj romantika iskola minden következményeit. Zampa, Mayerbeer nagy operáinak némi elhírnöke volt.
Halevy sokat tanult, teljes zenészeti készültséggel jelent meg a' küzdtéren, különösen kitüntetve mesterlségét a' zenészeti architcchtonicában.
A' „Zsidón" által a' hsi és tragikai stílben rendkívüli sikert aratott, de
a' helyett hogy e' pályán haladjon, a' társalgási vig operára tért át,
melylyre hiányzik benne a' bens hivatás a' naivság a' könyny Írásmód; azért a' „Királyné fegyvernökei" és ,, Andorra eölgye" hatástalanul
hangzott el. Halevy az uj franczia operaszerzk közül legkevésbé kaczérkodik az olasz énekkel, 's e' tekintetben legközelebb áll Berliozhoz, Ez
,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,
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az uj franczia irtlsmód, melyly a' drámai kifejezésnek alárendeli a' melódiát, alapját vetette meg egy új színpadi énekiskolának, melyly ben az
énekeladás nem ugy tnik fel mint saját önálló czél hanem mint eszköze a' drámai kifejezésnek. Egyébiránt az uj franczia opera legnagyobbszerü eredményeit nem franczia, hanem német hangszerzönél találjuk,
MayerheernéU ki a' franczia uj romantikát uralkodása tetpontjára emelte.
A' német operára menve át, itt nem nagy zárt csojiortozatok állanak
elttünk, melylyeknél elégséges a' legkitnbb jelenetek jellemzése, hanem
minél inkább közeledünk a' jelenkorhoz, annálinkább tnnek el a'csoportozatok, melylyeknek helyét egymással ellenkez számtalan ellenirányok
foglalják el. Azonban az uj német opera küszöbén egy nagyszer jelenet merült fel Wéber Károly Mária. Az
operái nemzeti, politikai jelentséggel birtak , mert ezek dalaikkal végs elnémuló utóhangzatát képezték azon hazafiúi romantikai fellengésnek, melyly a' szabadságiháboruk
alatt a' német népet lelkesedéssel tölte el. Ámbár Wéber nem az els
volt, ki a' romantikai irányt a' zenészetbe átvitte, mert abban
rég megelzte Beethoven és SpoKr, hanem Wéber pendítette meg a' népszer
alaphangot, 's fejtette ki egész szélességében azon subjectiv bensséget,
melylyet a' német anynyira szeret.
áriák helyett operáiban valóságos
népdalokat adott, ,,£</rmwíAe"ban elállította a' középkort leventéivel, a'
„Bvös nadász^'-hün a' vallásos hit gyöngéd szívélyes mystícísmusát,
,,Oöerow"ban a' kelet regevilágát. Wéber „Bvös raí/rtssá^nak gyzedelme a' második évtized elején nagy zenészeti diadal volt Rossini világuralkodása felett melyly akkor hatalma tetpontján állott , 's Németország romantikus zenészei ellenséges állapotba tették magokat az olasz
zenével, 's ezen ellenséges állásnak tulajdonítandó, hogy csak a' legújabb
korban Mendelsohn Bartholdy volt az, ki az uj romantikai zene igazi
eredeti canonját Beethovenen kívül feltalálta a' régi olasz mestereknél
Falaestrinától kezdve le Astorga és Pergolezeig. Wéber nem alapított
tulajdonképeni iskolát
leghívebb követje Marschner Henrik volt;
Kreutzer Konradiíi ,, Granadái éji szállása" által a' szívélyes, lyrai, népszer elemet ragadta ki, és képezte tovább Wéber operáiból, holott Lindpaintner 's mások a' pathetikus , erltetett éles jellemzeti elemet, mi által
inkább a' franczia uj romantika felé eveztek, 's minthogy ezen második
irány volt a' túlnyomóbb , a' német opera küls alakjaiban egészen ingadozóvá lett, 's benne bizonyos eclecticísmus hatalmasodott el, melyly
,

,

:

t

O

,

s

;

Wéber nemzeti hangzatát majd egészen

kiszorította.

Azonban

e'

hiányok-

nál sokkal fényesebb azon eredmény és diadal , melylyet a' német opera
abból merített , hogy a' franczia uj romantikával egybeolvadott. Fénye-

sen bizonyítja ezt Mayerbeer három utolsó operája Ördög Róbert , a'
„Hugenották," és ,,A' próféta."
Olyly jelenet, mínhez hasonló a' zenemvészet történetében alig fordul el. Mire Wéber, Rossini, Auber és Halevy
törekedett, mit egy egész korszak alatt három lényegesen különböz
nemzeti mvészeti irány kitzött, azt Mayerbeer bámulandó combínatioi
tehetséggel óriási egészszé alkotta öszsze. Egészen uj 's nagy jövt ígér
ezekben a' valóban nagyszer tömegí hatány, a' tömegnek ilyly kiterjedésben! mvészeti emancipatioja, 's ilyly nagyszer tömegek általi hatás; e'
romantitekintetben
roppant haladást idézett el az operában , mert
:

—
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's habár Róbert inkább az elbbi
fokozaton áll, de a' Hugenották, és a' Próféta bizonyára több, mint regényes
operák. Itt világtörténeti ellentétek állíttatnak élnkbe zcnészeti dramatizálásban. P. o. a' Hugenottákhan a' katholicismus és protestantismus
közötti ellentét nemcsak drámai indokul van használva, melyly a' cselekvény küls fejldésében és a' kor színezetében tnik ki, stinkább az
egész darab zenészeti alapjellemét képezi. Az opera elször itt merészelt
világtörténeti cselekvényt zene által ábrázolni zenészeti tömegek ellentéte által adni viszsza két nagy eszme liarczát melylyek a' kedélyeket
századokon át izgatták méginkább ez a' Profétánnk zeneiránya. Nagyszer haladás ez az opera eddigi állásához kéjjcst Meyerbeer által az
opera uj feladatot nyert; a' mostani opera, ha
feladatának mint históriai opera, meg akar felelni, tárgyát ne a' pusztán egyéni szenvedélyek
öszszeütközésébl meritse, legyenek bár ezen egyének históriai nevek,
hanem a' népek örök eszmék öszszeütközésébl , melylyek egyének által
's egyénekben nyilatkoznak.
A' németek közül számos
különben jeles tehetség minden irányban
elvesztegette magát, kiket ha közelebbrl akarnánk megismertetni, nem
tehetnénk egyebet mint mindeniket külön jellemzeni és pedig többnyire
egy két szerzeményeért, melylyek alig jutottak egykét színpadon eladásra. Kivételt képeznek e' tekintetben Lortzing és Flotow. Flotow
vegyes franczia 's olasz modorban ir, 's ha egyébkint nem tudnók, hogy
német, operáiból nem gyanitnók azt. Mások közönségünk eltt alig érdemelnek jellemzést, mert nem nyújtanak egyebet mint kísérleteket, éspedig
többnyire sikerteleneket.
A' magyar daljáték eddigelé nem alapított saját nemzeti iskolát min
az olasz volt a' régi maestrok idejében
's azután Rossini , Bellim 's egy
részint Donizetti korában, vagy mint a' német daljátékra nézve sikerült
volt alapitní Weherwek melyly ne csak abban tüntesse ki nemzeti voltát,
hogy a' dallamok nemzetiek hanem melyly sajátságos és eredeti legyen
mindarra nézve, mi a' zenészeti stylt alkotja; azonban az ujabb idben a'
mvészet e' nemében is örvendetes haladás volt szemlélhet nemzetünknél, 's nevezetesen egy
a' közönségnek állandó kedvenczévé vált, mit
meg is érdemel mind dallamai tiszta nemzeti eredetisége által , mind a'
tárgy komoly tragikai nagyszerségének megfelel compositio által; e'
„Hunyady László^' 's szerzje Erkel Ferencz (bvebben lásd mind
Erkel , mind az idézett daljáték jellemzését „Erkel Ferencz''-néY) ki már
az eltt magára vonta volt a' közfigyelmet „Bátort Mária^' czimü operájával 's nemzeti daljátékunk jövje iránt legszebb reményeket engede
táplálnunk, melylyeket Hunyady László-^a által teljesen igazola. Valódi
állandó mvészeti magas becshez ezen kívül operáink közül más alig
tarthat igényt, azonban mégis dicsérettel megemlítendk, mint több vagy
kevésbbé sikerit kísérletek mvészetnknek ezen eddier kevéssé tört
pályáján 's ezek a' következk Doppler Ferencztöl ,,Ilka és a' huszártoborzó" és Benyovszky", Császártól „A' kunok^' és „Morzsinay Erzsébet'',
Tliern Rárolytól „Gizul", Bartaitól
„A' csel" Egressy Bénitl „A'
Tündérkastély". (Az egyes nevesebb szerzk 's müveik jellemzése az illet
egyes czikkekben olvasható.
R. E.

kaiból históriai operát teremtett

,

,

,

;

;

f

,

,

,

,

,

,

,

,

m

m

;

:

:

:

:

:

—

,

:

Damas.

313

Damrémont.

Damas, régi franczia nemes család, melylybl ujabb idben nevezetességre jutottak: Károly gróf, a' ki szül. 1758-ban, megh. 1829-ben, az
emigránsok seregében harczolt hazája szabadsága ellen 's a' restauratio
után a' párisi nemzetrség parancsnoka, francziaországi pair, altábornagy
,

's

berezeg lett;

amannak testvére, szül. 1767-ben,megh. 1823-ban;
Condé seregében harczolt, egy ideig orosz szolAnge
restaux-atio után képvisel 's lyoni kormányzó lett

fíogfer gr.

szinte dühös royalista, ki

—

;
gálatban volt, a'
Hyacinth, a' család ifjabb ágából, szül. 1755-b. nevekedett Orországban,
hazája ellen harczolt, a' restauratio után franczia szolgálatba lépett, mar1824-ben elbb hadügy-, majd külügyminister,
seillei parancsnok lett
melyly utóbbi hivatalt Villele vezetése alatt önállástalanúl viselé. Azután
,

a'

bourdeauxi hg. neveljévé választatott 's ezt 1830-ban számzetésébe
Késbb Francziaországba viszszatérvén viszszavpnulva élt jószá,

követé.
gain.

—

,

h.

Daiiiiroii (János Philibert). Franczia ország bölcsészei 's irói közt
szép helyet vivott ki magájiak. A' Louis le Grand collegiumban a' bölcsészet tanítója 's mint ilylyen tanítványai eltt köz kedvességgel dicsekszik.
melylyeket az irodaimi és tanítási
Jeles tehetségei és érdemei folytán
,

pályán szerze magának a' politikai és erkölcsi tudományok akadémiájának tagjává választatott. Született 1794-ben Rhone megye Bclleville
községében. Igen kora fiatalságában ment Parisba hol minden idejét
tanulmányokra fordítván, csakhamar a' Bourbon collegiumban bölcsészet
tanítója ln. 1825 óta a' Globe lapba az él franczia bölcsészek felett critikai czikkeket irt, melylyeket összeszedve 1828-ban kiadott ,Histoire de
la phüosophie en Francé au XlX-ietne siecle (1828 Paris) czim alatt.
Cousinnek védencze és tanítványa levén, a' júliusi napok után annak
pártolása folytán jutott azon díszes tanítói állásra, melylyet jelenleg
mint tudós is igen kitünleg foglal el. Ezen ujabb id közben jelent meg
Cours de philosophie czim munkája és pedig els része : Psychologie
1831-ben, és a' másik része Morale. 1834-ben. Ezen munkája nem roszabb ugyan több más franczia tanárok munkáinál, de azon vádat
hozzák fel ellene , hogy egészen érthetetlen dolgok fell szól, hogy minden öszszefüggés és eredmény hiányzik belle, és hogy igy alig lehetnek! a'
philosophia czimet megadni. A' német tudósok különösen logicája ellen
kelnek ki, melylyet
a' morál egyik részévé tett azért, mivel az igazság
kitudására vezet, az igazság pedig jó, 's azért törekvéseinknek tárgyát
képezi. De különös hogy épen azon németek kelnek ki homályossága,
érthetetlensége miatt, kiknek philosophiája mindenek felett leghomályosb
és burkoltabb.
Sz. I.
Damréiiioiif (Charles Marié, gróf Denys). Egyike a' franczia hadsereg
legkitnbb vezéreinek, ki mind a' császári, mind az újabb kori hadjáratokban fényesen kitntette magát, 's kitn helyet is vívott ki magának.
Született 1783. fels Marne megye Chaumont községében. Mint a' franczia aristocratia legtöbb tagja, ugy
is már iQusága els éveiben katonai pályára lön szánva. 1803-ban a' Fontainebleau-ban létez katonai
iskolába küldetett, és következ évben már mint alhadnagy a' lovas-vadászok 12-dik könyny ezredébe lépett be. Ekkor a' császári dicsség fénykorában kezddött hadi pályája , és ez idtl kezdve a' császárnak min,

,

:

,

—
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(len {()l)l) luuljáiatábun részt vön. 1800 t^a 9-ben a' nagy seregnél és Dalnuítiában volt, az 1811 és 12-ik éveket pedig Spanyol és Portugall országokban töltötte el. 1813-ban vis/szatért a' nagy sereghez, hogy részt
vegyen mlnil azon nagyszer csatákban és hadi mködésekben, melylyek

mintán a' császári sast és a' franczia nevezetet elérhetlen magasra emelték, végre FrancziatMszág sorsa felett is határoztak. Mindenütt mint vitéz,
rendithetlen bátorságn kalona viselte magát, és számos alkalomnál fényesen kitüntette magát. Ezen érdemei folytán sebesen haladott elre a'
rangokban. Még Napóleon bukta eltt ezredesi rangra emeltetett.
A' restauratio alatt szövetkezett az uralkodáson lev párttal mit leginkább Mannoiit ragusai berezeg pártolásának köszönt, kinek táborkarában segcdtiszt volt. Kitüntetve általa csakhamar Cóte-d'or megye csapatjának parancsnokságát nyerte el mit több évekig viselt. 1821-ben
tábornokká neveztetett ki és mint ilylyen 1823-ban a' pyrenei 5-ik
hadtest egy osztályát vezényelte, melylyel Spanyolországba ment, és
részt vett azon expeditioban, melyly Oudinot és egy kir. berezeg vezénylete alatt a' veronai congressus következtében Spanyolország alkotmányának megsemmitését végrehajtotta. Ennek bevégezte után 1827-ben a'
becsületrend ftisztévé neveztetett ki. Ezen i<l tájban rendkivüli küldöttség is bizatott reá a' pétervári udvarhoz. A' júliusi napok már Afrikában
találták. X. Károly hogy népszerséget vivjon ki magának és ennek alapján ismét egy önkényének korlátlanul hódoló kamarát gyjthessen öszsze,
Algier elfoolalását kivánta kivinni. A' franczia uralomnak Alsfierban mesralapítása igen hizelg volt a' franczia nemzet büszkeségének
de sokat
ígér érdekeinek is. Eszköz lehete az arra, hogy a' franczia befolyás
tiszti

,

,

,

,

földközi tengeren magasb fokra emeltessék, és Marocco
valamint
Aegyptus irányában támaszpontul szolgáljon. Az emberiség is sokat
várhatott az éjszakafrikai partok müvelés alá vételétl. Azon hadsereggel,
melyly Algier elfoglalására kiildetett
ment el Damrémont is Afrikába,
mint a' második gyalog hadosztály els dandárjának parancsnoka. Csa-

a'

,

,

patjával az Algier bevétele eltti csatákban kitüntetéssel harczolt akkor,
midn Parisban a' forradalom a' restauratiót és az öregebb Bourbonok
uralmat megbuktatta. Július 2G-án Bona elfoglalására küldetett, hová
dandárjával és egy gyalogüteggel megérkezvén, a' lakosoktól tárt karokkal fogadtatott. A' környékbeli kabylekkeli apróbb csatázások után aug.
11-én egy fcsatában azokat semmivé tette, és Bona birtokát ez oldalról is biztosította. Ez alkalommal hihetleo- sikerit volna
már neki
Bona 's vidékén a' franczia uralmat teljesen megalapítani, ha a' párisi
események Bourmont tábornagyot arra nem kényszeritették volna, hogy
Damrémont-ot Alglerba haladéktalanul viszszahivja. Mint minden afrikai
seregnél lev tábornok, ugy
is az uj orleansi dynastia mellett nyilatkozott, melyly által afrikai szolgalatjainak jutalmául 1830. decemberben
altábornagygyá neveztetett ki. Mint ilylyen még 1831-ben is Afrikában
maradt, és csak következ évben térvén viszsza hazájába, itt a' marseille-i hadtest parancsnokságát vette át. Ezen állomás a' Bourbon-féle déli
mozgalmak miatt igen terhes volt, azoknak egyik tzhelye Marseilleben létezvén. Dannémont azonban az anarchia és ellenforradalom ellenében még kezdetben kitartó erélyességgel lépvén fel, az uj kormánynak
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többszöri köszönetére tett érdemeket. Hasonlóan kitüntette magát határozott de mérsékelt viselete által a' cholerai mozgalmakban , melylyek
déli Francziaországban igen komoly szint öltöttek fel. 1835-ben pairnek
neveztetett ki. 1836-ban ismét Afrikába küldetett, hol Constanthie elfog,

egyetértleg Claaizel tábornagygyal
meghatározta de ott csak kevéssé idzvén novemberben már Toulonban
volt. Miután azonban a' Constantine elleni els táborozás szerencsétlenül
ütött ki és C/awzeí a' kormány irányában ellenséges állást foglaltéi,
1837-ben febr. 12. annak helyébe afrikai fkormányzónak neveztetett ki.
Utasítása, melylyet a' kormánytól kapott, békés szellem voltugyan, de

lalása kivitelének szükséges eszközeit
,

,

szen, melylyet a' franczia fegyverek Constantine falai alatt
vedtek, fényes elégtételt követelt. Ha ezt békés utón megnyerni nem lehete,
szükség volt fegyverrel is kivivni. Megérkeztével rögtön egyezkedésbe
de ezlépett Achmet constantinei béggel , ennek meghódolása végett
alatt folytatta a' hadi készületeket egy ujabb táborozásra, és a' tartomány
si népét erélyessége és békéltet viselete által féken tartotta. Az egyez-

azon szégyen

—

kedések igen lassan haladtak és végre is siker nélkül maradtak. Üj csatázás lön szükségessé melyly a' kés idszak és a' Frankhonból eszköz,

,

,

miatt felette kétes kilátást nyújtott. Damrémont
önmaga vette át a' vezényletet, és oct. 3. indulván el, octob. 8-án sokat
háborgatva nem az ellenség hanem az id viharai által, Constantine elébe
érkezett.
Kíséretében volt ezen hadjárat alatt Nemours herczeg is
Lajos Fülöp másod szülött fia. Az elkészületek a' város elleni rohamra
mindjárt megtétettek. Azonban a' folytonos rósz id nem csak felette
nehezité az ostrom mködéseit, hanem azokat több ízben félben is szakasztotta, és az élelem, lszer és takarmány már majd egészen elfogyott.
Oct. 12. önmaga indult ki megnézni a' réstörés állapotját. Midn igen
lött élelmezés terhei

—

közel érkeze a' réstör álgyutelephez , egy álgyugolyó találta öt. Rögtön
halva rogyott le a' földre. Ugyanakkor oldalán a' táborkar fnöke Perregaux tábornok is halálos sebet kapott, ki hoszszas szenvedések után
hazájába víszszavítele alatt szinte meghalt. Következ napon oct. 13.
Valée tábornok vezénylete alatt Constantine rohammal bevétetett. Damrémont halála után Valée vette át a' parancsnokságot. Damrémont hsi
halála e' nehezen szerzett gyzelemnek kitn jelentséget szerzett. Elhatároztatott Valée indítványára, hogy Damrémont hlt tetemei az agg
katonák palotájában fognak kitn ünnepélyességgel eltemettetni. 1837
nov. 28-kán érkeztek meg Parisban az agg katonák épületébe. Dec. 5-én
tartatott tiszteletére a' halotti mise, melyly Berlioz-wok különösen ez

alkalomra készített zenéje és

kok

a'

jelenléte által ünnepeltetett.

berezegek

Az egyház

's

minden jelenlév táborno-

belseje egészen feketére volt

behúzva és a' ravatal két napig állt kitéve. Mídn a' kormány követve
a' nemzet részvététl ilyly kitüntetésben részelteté Damrémont emlékét,
egyszersmind arról is gondoskodott, hogy azt családjában is kitntesse.
A' hadi minister egy törvényjavaslatot terjesztett a' kamarák elé, melyly
az elhunyt hs özvegyének és gyermekeinek 10,000 fr. évi nyugpénzt rendelt mint nemzeti jutalmat megadatni. A' követkamara hoszszas viták után
,

,

,

ez öszveget 6,000 fr.-ra szállította, és ez a' pairek által is megersíttetett.
A' levont 4,000 frankot a' király önmagáéból pótolta ki. A' Versaillesben
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Idtez nemzeti törtóneti kíípcaarn okban Damrémont számára
a' lioly

,

é& ott jelenleg jól talált arczképe látható.

—

Sz.

elkészíttetett

I.

Uaiiijaiiii'8 JáiioH, tábornok, született 1804-ben Stásána'2-ik bánsági
határr-ezredben. A' császári sereg (U-ikszánm gyalogsorezredóben kezdvén meg hadi szolgálatát, mindamellett is, hogy nem palástolt szabadelmiisóge miatt sok ellensége volt, fokonként századosi rangra emeltetett,
llyly állásban találta öt az 1848-ki nagyszer fordulat. Az ekkor Temesvártt állomásozott százados rendkivüli örömre ragadtatok az uj alkotmány
kihirdetésére; 's minthogy az idben minden pálya, minden életszakma
lelkesebb emberei körükben gyökeres reformokat ügyekeztek eszközölni:
Damjanics is nyíltan föllépett a' régi katonai rendszer hiányai ellen 's a'
temesvári parancsnok mködését ellenrköd íigyelemrael kiséré. E' miatt
hónából Olaszországba akarák áthelyezni, azonban a' magyar ministerium
közbenjárására a' Szegeden alakult 3-ík honvéd zászlóalj rnagyává
neveztetett ki 's benmaradt vészszel fenyegetett honában. Mint szigorú
katona, erélyesen rendezé, oktatta é% fegyelmezé ujonczokból állt zászlóalját mi miatt némelyly puha tisztecske gyanusitólag árulási váddal
lépett fol ellene a' hirlapi nyilvánosság terén. E' gyanúsítást azonban
csakhamar a' legfényesebben ezáfolá meg. Szigorúsága által rend- és
fegyhez szoktatott 's lelkesít példája által hsi elszántságra buzdított
zászlóalja az
vezetése alatt mindjárt kitünteté magát a' ráczok elleni
csatákban késbb pedig
a' legjelesebb, leghatározottabb jellem és legnépszerbb hadvezérek sorába emelkedék, míg a' 3-ik zászlóalj, társai
közt legvitézebbnek tartatott. Nemzetiségére nézve
maga rácz-magyar
vala de azért anynyíra gylölte a' magyar testvéreik ellen harczra kelt
ráczokat, hogy mint megtéríthetlen ellenségnek végképeni kiirtását tanácsolá. Legfbb vágya volt gyzelem esetére a' felsdunaí hadjárat után
egy ráczirtó tábort vezérelnie. Már szinte megijedt, hogy Perczel majd
egy ráczot sem hagy neki. Az 1848-ik év vége felé, midn Kiss Ern- és
Vetterrel egyesülve mködött az alvidéken mindig gyztes serege élén
valódi rémít ostorukként tekintek t, 's különösen alíbunári és lagerdorfi
gyzelmei által mindkét íÓl eltt nagy tekintélyt vívott ki magának, 's
miután e' híres csatákban személyesen vezeté a' rohamot katonái becsülését és szeretetét már ekkor is nagy mértékben megnyerte
míg a' hadgyérség ezredessé nevezte ki.
1849-ík év elején a' Bánátban
hadsereg nagyobb része a' közép - Tiszához rendeltetvén föl egyesülés
végett, Vécsey a' 3-ik hadtest parancsnokságát önként Damjanics tábornoknak adta át. E' hadtestnél egy sem volt jelesebb, vitézebb, e' hadtest
az
vezérlete alatt mindig gyzött, egyszer sem vesztett, 's a' iegeldöntöbb csaták síkerét leginkább ennek lehet tulajdonítani. E' hadtestben voltak a' rettenthetlen vitézség veressapkások, a' történeti nevet
kivívott 9-ík és 3-ik zászlóalj, továbbá a' 42-ik, a' Schwarzenberg- és
Porosz herczeg sorgyalogság, a' Hannover- és Ferdinánd-huszárok, 's
a' nagyhír Freidenreich és PhiIiporszky-{e\e ütegek. Mind meganynyi
edzett vitéz, a' legbátrabb hs vezérlete alatf. Márczius elején Damjanics
melyly
ezen hadtesttel vívta ki a' nagyfontosságú szolnoki gyzelmet
Karger dandárát majdnem egészen megsemmisité. A' hadi terv készítésére nagy befolyással volt itt kedvelt táborkari segéde
Ascher,

,

,

,

,

;

;

,

:

—

,

mköd

,

,
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mann Ferencz

azonban

,

a'

kivitel

és

a'

körülmények

szerinti

gyors

ésjótapintatu intézkedés dicssége egészen öt illeti. Különösen 3-ik és
9-ik zászlóalja elszánt vitézségével rendkívüli dolgokat vitt itt végbe. A' 3-ik zászlóalj szurony szegezve rohaná meg a' tiszai hidföhöz
állitott álgyukat-, 's noha a' rettent kartácstz egyszerre 52-t sodort
Damjanics tanítványai, mint a' kaliczkából kiszabadult oroszel közülk
elszántsággal nyomultak elre 's mind a' 11 álgyút,
csodálandó
lánok,
,

tömérdek málhás szekérrel együtt elfoglalák. Ugyanekkor a' veressapkások
neki tüzeldve a' 3-ik zászlóalj mködésének látására, a' nélkül hogy vezényeltettek volna, ellenállhatlan harczvágygyal, szuronyszegezve rohantak egy nagy tömeg lovasságra 's mi egyelre szinte hilietlennek látszik,
megfutamlásra kényszeriték azt. A' tüzérség és huszárság is derekasan
viselte magát. Általán véve e' diadal az erre következett folytonos lánA' szolnoki
czolatu gyzelmi dráma nagyszer eljátékául tekinthet.
,

—

érdemeinek némi jutalmául a' szolnoki kerület országgyszívesen vett, mert legfbb büszkeségét
lési képviseljévé választá ,'mit
helyezé e' diadalban ámbár követté választatásakor azt kére ki külditl,
menni, mint országgylésre,
hogy inkább csak a' csatába engedjék
miután jobban tud harczolni, mint beszélni, 's nagyobb élemény neki egy
ütközet mint a' legszebb orátió. Különben is noha a' politikai ügyekben fölötte tisztult nézetekkel 's határozott demokratiko-republikánus hitcsata után

,

t

,

,

tel birt, a' politizáló tiszteket

többször hallgattatá

el e'

szavakkal

—

:

,,Sohse

a' többit majd
okoskodjunk mi, hanem verjük meg az ellenséget,
a' fvezérség,
bízatván
éttérre
helyett
Y
Dembinszky
elvégzi Kossuth.''''
Damjanics mindent elköveiett ezen különben szép talentuma hadvezér
forradalmi embernek. 'S bár eleinte
megbuktatására mert nem tartá

—

t

,

az általa vegytani szenvedélye miatt ,, patikáriusnak" nevezett Görget
sem volt egészen Ínyére de miután közelebbrl megismerkedett vele,
eszközlése következtében
becsülni, szeretni kezdé, 's leginkább az
mint tehetségeit túl
maga,
helyébe,
neveztetett ki ez fvezérré Vetter
nem becsül igénytelen férfiú, soha nem törekedvén a' legfbb hatalomGörget vezérlete alatt csakhamar megkezddött a' magyar hadsereg
ra.
átalános elrenyomulása a' fváros felé. A' horti, hatvani gyzelem után
következett a' tápió-bicskei csata melylyben Klapka hadtestét, Jelasics
bán a' legnagyobb zavarba hozá horvátjaival , 's tetemes veszteséggel
,

—

,

viszszavonulásra kényszerlté. Azonban Damjanics hadának megérkezése,
vitéz magaviselete csakhamar megforditá az ütközet sorsát, 's a' kudarczos csapást fényes diadallal hozták helyre. Az isaszegi véres csatában
is eldöntleg mködött
és gyzheti en serege, ugy hogy Kossuth, midn
Gödölln a' hadsereg elvonulását nézné, a' 3-ik és 9-ik zászlóalj eltt
kegyeletes tisztelettel emelé le fveoét mit a' hsfiuk zajos éljenezéssel
viszonoztak.
Kossuth Gödölln a' függetlenség kimondása iránti
nézetét nyilvánítaná a' tábornokok eltt, többek közt Damjanics is hatá-

's

,

—Midn

t

mig Görgei mélyen hallgatott, látván, hogy a' jelesebb tábornokok, n int Damjanics, Klapka, Aulich megegyeznek abban,
April. 7-én a' hadi tanácsban
mit ö akkor még csak titkon ellenzett.
elhatároztatván az ersen szorongatott komáromi várnak ostrom alóli
íölmeutéae, Görgei terve szerint ^w/íc/í a' császáriak félrevezetése 'snyugrozottan pártolá

,

—
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végcLl 10 ezer emberrel Pest alatt hagyatott, míg az l-so, 3-ik

talíinit{ít<a

és 7-(lik hadtest (Klapka, Damja?iics, Gáspár , utóbb Pöltenberg) Görgci
vezérlete alatt Vácz felé vonultak, mclyly várost aprll. 8-án ostrommal

vették be , 's ez alkalommal a' császáriak részérl a' vitéz Götz tábornok
is halva maradt a' csatamezn. A' rohamok mestere , Damjanics ez ütközetben legnagyobb részt vett , 's hs tanítványaival ismét a' legfényesebb
bravourt követte el. Azonban folytonos diadalainak tetpontját a' nagysarlói ütközetben érte cl, melyly a[)ril 19-én vívatott. Damjanics 18-án a'
Görgci által vezérelt hadsereg derekával Nagy-Kálnán tanyázott, 's
megtudván , hogy a' császáriak C2ü,000-en) Nagy-Sarlón állomásoznak,
Aschermann segélyével tüstént megtéve a' szükséges rendelkezéseket.
Hajnalban (19-én) támadá meg a' császáriakat, ismét rohanmial harczolt.
Nagy-Sarlóban a' legiszonyúbb utczaiharcz fejldött ki, melylyben a'9-ik
zászlóalj és a' lengyel legio szakadatlan kartácszápor közt olyly vitézül
nyomult elre, hogy már dél felé be volt véve a' mezváros , 's az ellenfél
futásnak eredt. Görget a' csata végére érkezett meg 's leginkább az üldörészt. E' csata eldöntnek nevezhet melylynek természetes
zésben
következése a' komáromi várnak ostrom alóli fölmentése lett, miben
A' vár fölszabadíDamjanics hadteste szinte jelentékenyen mködött.
tása után minthogy Görgei személyesen akarta vezetni Budavár ostromát , Damjanics-, mint egyik leghívebb tábornokára bizá a' hadügyéri
tárcza ideiglenes átvételét, leginkább azon czélból , hogy a' nagyfontosságú hadügyet 's a' sereg organizálását Kossuth gyámsága alól fölmentse.
Azonban Damjanics, Debreczenbe leend elindulása eltti napon kikocsizván a' várból, szekere felfordult, 's lábát bokájánál szerencsétlenül
kitörte. E' véletlen csapás nagy szerencsétlenség vala nemcsak a' hadsereg- hanem az egész fon-adahni ügyre nézve ... A' csatadönt hadvezér,
lábtörése következtében ágyhoz volt szegezve, nem szállhatott többé a'
harcz mezejére, hsies példaadásával nem buzdíthatta többé tanítványait,
's a' o-ik hadtest megsznt gyözhetlen lenni, mintha csak lelkét vesztette
volna el a' sors által tétlenségre kárhoztatott vezérében. A' béna bajnok
eleinte Komáromban, azután Pesten a' városligetben feküdt, hol barátai
és tiszteli mindig nagy számmal látogaták 's szeret neje (Csernot^ics
leány) a' legnagyobb gonddal ápolgatá. Midn július elején a' forradalmi
kormány a' fvárost most már másod izben elhagy á, a' még gyógy ulatlan
tábornok is leviteté niíigát Aradra, hol a' vár parancsnoksága bízatott
reá, 's az ersséget védelmi állapotba helyezé. A' világosi catastroph
után a' császáriak körülvévén Aradot, Damjanicshoz alkudozót küldtek a'
várba,
azonban azt nyilvánitá, hogy a' vár nem alkudozik. A' mint a'
világosi fegyverlerakásról értesült , az ujolag hozzá küldött császári
értckeznek ezt monda: „a' vár egy orosz kozáknak is megadja, hanem az
osztrák ellenében, ha mindjárt az egész hadsereg törne is rá, utósó csepp
vérig védendi magát." Ezen válaszra a' vár átvétele az oroszokra bízatott,

vn

,

—

,

,

tábornoknak csakugyan feladta magát 's Damjanics mint
's Bnturlin
fogoly a' császáriak kezelje szolgáltatott. Errenézve egy menekült magyar
ftiszttl nyilatkozat jelent meg egy külfóhli lapban melyly szerint az
a' várrségnek szabad elköltözorosz tábornok azzal vádoltatok hogy
hetést biztosított, mindazáltal megszegte szavát, Erre az orosz tábornok
,

,

,
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Ugyanazon lapban nyilatkozók, 's a' vádat alaptalannak ügyekezctt bebiElég az hozzá, Damjanics az általa feladott aradi várban mint

zonyítani.

—

fogoly hadi törvényszék elébe állittatott, 's kötél általi halálra Ítéltetett.
Bénasága miatt a' vesztölielyre szekerén vitték ki 's noha több pályatársát látá maga eltt kivégeztetni , lelki nyugalmát 's derültségét utósó
nekem, ki az
monda halála eltt
pillanatig nem veszté el. ,, Különös
ellenség irányában mindig els valék, most mint utósónak kell bezárnom
,

—

bajtársaim

hsi menetét".

—

—

sajátosabb egyéniség a' magyar hadvezérek
DamjanicsnkX
gorában. Mint egy tábornokbajtársa helyesen monda: rendkívüli bátorság, elhatározottság, a' legnagyobb vész közepett is bámulandó nyugulom és lángoló hazafiság, valának jellemének fvonásaí. Nálánál vitézebb, elszántabb, merészebb, kitartóbb és szerencsésebb katona egy sem
volt a' magyar hadseregben. Mint hadvezér a' stratégiához is, kivált
gyakorlati tekintetben, jól. értett, de azért fvezéri talentumot nem
miként Damjanics
igényelt magának. Csalatkoznak , kik azt állítják
bátor, elszánt katona volt, de mint hadvezér a' taktikában, a' had rendeaz igaz, kiszámított terveket
zésében járatlan vala. Ellenkezleg. —^.
nem készített, hanem a' csatamezn a' körülményekhez alkalmazni, 'a
volt

alig

,

O

legkétesebb helyzetekben is gyorsan feltalálni magát, nagyon jól tudta.
a' harcz minden fordulatában czélszerüen és határozottan intézkedek,
'y e' tekintetben csupán Aschermannt, mint karsegédét használá gyámolul.
E' tekintetben egy író a' Damjanics és Aschermami közti viszonyt igen
Aschermann már mint
mond
ügyesen jellemzi. A' szolnoki csatában
rnagy 's táborkari segéd szerepelt, 's olyly nevezetes rész jutott neki e'
a'

Ö

—

—

csata dicsségében, hogy Damjanics a' harmadrend érdemjellel díszesíté
föl, a' bicskei csatában pedig a' hely színén nevezé ki alezredesnek. Damédes
janics kissé hamar fölingerült, 's ílylyenkorcsak Aschermann tudta
szavaival megszelídíteni. Ha Aschermann nincs , a' szolnoki csata után
Vécsey tábornokkal ki késn érkezett meg a' csatába , öszszeverekszik
Damjanics. De a' mílyly szelíd ember 's ügyes táborkari tiszt ép olyly
mindenütt, és sokszor a'
bátor katona is volt ilsc/iermaww. Ott termett
legnagyobb veszély torkából szinte csodálatosan szabadult meg. 'S midn
Franczlí, én téged
ezért öt Damjanics néhányszor megszídá, mondván
csak azt felelte hogy
megvasaltatlak , ha így veszélyezteted magadat,"

t

,

,

:

:

akkor önmagára tétesse elször tábornok úr a' vasat. Damjanics igen
érezé, hogy
nem szokott csatát veszteni. .. Ha arról volt szó, hogy
másnap csata lesz, fölkiáltott: ,, Tehát gyzelem is lesz.. ..ha Damjanics
Aschermannhoz fordulva
megverjük
ugy-e Franczlí
ott van
Damjanics átalánvéve minden jó katonát minmi az ördögöket is ?"
den rendületlen vitézt szeretett és becsült, barátjának nevezett. Népszer
bánásmódja, személyes bátorsága 's lelkesít szónoklata által egész a' dühösségig tudta katonáit fanatizálni. A' rohamot a' csata poésisének nevezé,
támadásban. Örökké nevezetes marad
's legnagyobb gyönyöre telt a'
azon jelentékeny kis beszéde melylyet a' szolnoki csata után napóleoni
levett fveggel a'
szóla
modorban a' 3-ik zászlóaljhoz intéze. „Fiuk
megérdemelnétek, hogy mindnyájan tisztekké legyezászlóalj eltt
Képzelhetni, milly
tek. De hol volna akkor az én 3-ik zászlóaljam?!"
!

—

—

—

—

,

,

—

—

—
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hatása volt Damjanics Ilylyszerü nyilatkozatainak vitcízcire, kik szigorúsága mellett is atyjokként szeretek és tisztelték vezérüket. A' rósz
katonákat mindenkép üldözte, néha közéj ök is lövetett; ellenben jó
kaonáit minden kitelhet módon kitüntetni ügyekezett. Velk evett,
velk ivott, kztük tanyázott örömben és sanyarúságban, a' közhonvédet, ha kitn volt a' csatában, barátilag ölelte, csókolta, mi alárendeltjeit
mondhatlanúl lelkcsité. Gyzelmi jóslatait szentírásnak tartották,
miután ö már akkor, midn legtöbben kétségbeestek, csüggedetlenül
megjövendölte a' tavaszi diadalmas idszakot
Mint hon})olgár, politikai
hitére nézve a' legradikálisabb demokraták, 's a' leghatározottabb republikánusok sorába tartozott. Kossúlhot mindenek fölött bálványozá 's azzal
biztatta, hogy gyztes hadával csakÜlmütz falainál fog megállani. Szilárd
jelleme miatt a' polgári kormány ellen hangúit ftisztek tartottak tle.

—

Ámde

azon terroristikus eljárását nem lehet menteni

gyében

.

midn

Pestme-

proclamátióit terjesztett lelkészeket fbe lövetni
kezdé, mit csak //ar<v///í püspök erélyes föllépése következtében szüntetett
meg.
Damjanics, mint ember, folyvást derült kedély és társaságos
vala még akkor is, midn lába kitörvén a' legnagyobb fájdalmakat szenmindig eleven , mulattató és élezés vala , 's beszédébl éles itélvedé.
tehetség, mély éi'zelem 's tárgyismeret sugárzott el. Sok költi elem
rejtezett kedélyében ... minélfogva fleg hona jelesebb költit, mvészeit
még a' harcz idejében is nagyra becsülte. Külsejére nézve magas , zömök,
császáriak

a'

—

,

O

óriási termet volt. Szemeiben rendkívüli tz, átható él 's a'
határozottság kifejezése ragyogott. Barna teljes arozát nagy fekete bajusz
és szakái boritá el, 's erteljes cseng hangja öszhangzásban volt egyé-

mondhatni

niségével. Valódi bajnoki, herkulesi alak , kinél kitnbb nem volt
magyar tábornokok közt. A' legersebb testben a' legersebb lélek ,

sok

ers

's a'

még több gyönge kzött.

—

a'
a'

V.

Dandy, angol szó, jelenti azon fogalmat, melylyet magyarul a' piperkcz nem teljesen fejez ki. A' valódi dandy csak az uri világ fia hiúság,

ból,

zója

ruházatának
a'

viseletének eredetisége által akar feltnni. Törvényhodivatvilágnak 's úgynevezett ,,jó tónusnak, jó Ízlésnek" miben
's

—

szükségkép jelentékeny vagyon által kell gyámolittatnia.
h.
Dánia. A' bécsi szerzdés (1815) által megersített kiéli békekötés
Dániát politikai jelentéktelenségre kárhoztatá 's elszakítá tle Norvégiát.
Mindemellett a' király Vl-dik Frigyes abban kereste büszkeségét, hogy
mindent a' régi fényes lábon tartson miért is a' pénzügyek nem keveset
szenvedtek. Ez idszakban, melyly 1831-ig terjed, a' politika vesztegl
volt. Irányszabály III. Frigyesnek 1065-1 úgynevezett királytörvénye
maradt, melyly a' királyoknak korlátlan hatalmat engedett, kivévén hogy
protestánsoknak kellett lenniök. A' sajtószabadság is, a' szerencsétlen
Struensee hagyománya különféle udvari rendeletek által anynyira meg
lön szorítva, hogy egy dán iró méltán elmondhatá róla „A' sajtószabadságnak késbbi korlátozó rendeletek által számunkra meghagyott maradványa igen kicsiny, 's mége' csekély szabadságnak is csak addig rülhetünk háboritlanul, mig azzal valóban élni nem akarunk.*' Az 1831. május
28-i trvény némi alkotmány-változtatást hozott ugyan be 's elismeré az
addigi állapot elégtelenségét , de csak a* menynyiben ezt egy orosz poli;

,

:
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tlkához szító fejíleleratl lehete várni. Az ország rendéi melylyek most
léptek életbe, tanácskozó tartományi rendek voltak négy külön gylésben; az elsben a' szigetek, a' másodikban Jütland, a' harmadikban Sclilesvvig, a' negyedikben Holstein számára. Lauenburg raegtartá régi rendéit. A' rendek mindenik gylése két évben egyszer tartatott, egy-egy
,

Jtlandé pedig Viborg városokban.
a' szigeteké Roeskilde
A' szigetek rendéinek száma 70-re ment kik közöl a' király 10-et neveJogaik
zett; Jüttland 48 tagot választott, kiket a' király 7-tel pótolt.
a' papironelég terjedtek voltak. Eleikbe kellé terjeszteni minden törvényjavaslatot, melyly az országlakosok személyes vagy tidajdoni jogailia
változást hozott vagy az adóra vonatkozott indítványokat tehettek a'
fenálló törvények változtatására 's a' t. A' választások közvetlenek voltak.
A' választási jog földbirtokhoz köttetett. Mieltt az els tartományi rendek öszszegyültek, a' kormány egy hirdetvényben köztudomásra juttatá
az állodalom pénzügyi helyzetét. A' státusadósságok 130 millió tallérra
mentek; a' status-bevétel nem egészen 14 millió, a' kiadás pedig 14 millió
300,000 tallérra tétetett, tehát 300,000 tallér évenkinti hiány mutatkozott.
Ezen hiány azonban valósággal sokkal nagyobb volt, mint a' tökéletlen
kimutatásban felmutattatott.
A' szigetek tartomány gylésén AlgreenUssing képvisel 's fötörvényszéki ülnök inditványt tett uj pénzügyi terv
kidolgozására a' mi elfogadtatott 's külön nemzeti pénzügyi bizottmány
alakítására, mi elvettetett. Ugyané' gylésen a' kormány részérl indítvány tétetett eléggé szabadelmü községi rend behozatalára, a' mi törvénybe is ment, 's a' sajtószabadság még nagyobb megszorítására. Ez
utóbbi törvény ellen melyly a' kormány tetteit korholni mer irók ellen
tetemes pénz - és börtönbüntetést hozott be, a' rendek óvást tettek
ugyan, de a' kormány azért életbe lépteté azt. A' jütlandi gylésen
hasonló indítványok 's eredmények fordultak el. Ezenkívül a' katonáskamarában
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kodási kötelesség minden osztályra kiterjesztetett,

a'

büntet

eljárás javít-

törvény jött létre; a' hbéri terhek megváltása
iránti törvény csekély siker volt, mert a' két t. i. a' jogosított és terhelt
fél beleegyezésétl tétetett függvé
a' pénzügyben takarékosság ajánltatott a' kormánynak. Brock ezredes éppen ministeri kormányt indítványozott a' collegiális kormány helyébe, de foganatlanul. Ugyan az 1838-iki
ülésben inditványt tett a' tartományi rendeknek egy országgylésbe egyesítésére. ,, rizkedjünk" úgymond „e' becses intézetünknél, melylynek
czélja a' közszellemet kifejteni az erk szétforgácsolásától. A' tartományi rendek porosz intézvény, melylyre ott, a' tartományok különböz
igényei vallásos elzményei mellett szükség lehet de Dániában szükség
nincs. Dániában egy nyelv, egy vallás van, egy jog és egy király. Dánia
különben is elég kicsiny álladalom, 's nem bírja meg, hogy még kisebb
legyen az eldarabolás által." Ezen inditványt a' Rendek elfogadák. Határozottan szabad szín indítványok, mint p. o. a' gylések nyilvánossága,
hajótörést szenvedtek a' képviselk félénkségén kik nem akartak a
kormány nyal ujjat húzni.
A' rendek ezen emiitett fellépéseiben nem
vehetni még észre világos öntudatot. Látszik a' fennállóvall megelégületlenség, de a' panaszok inkább egyes gyarlóságok, mint az egész kormányrendszer ellen vannak intézve. A' valódi alkotmányos klfejlésnek csak
21
Vj h. hm, Tár. 11, köt,
tatott,

utónyomás

elleni

;

,

,

,

—

,

Dánia.

322

homályos sejtelmei mutatkoznak. A' vitatások sokszor apróságokba és
személyeskedésekbe vesztek cl. A' kormány pedig ment a' maga utján, 's
Oerstedet nevezvén kir. biztossá a' tartománygyüléii' közkedvességü
Koppenhágában egyesület
sekrc, játszva vitte keresztül szándékait.
alakult a' ,, sajtó helyes használatának elmozdítására," melylynek orgánuma volt a' ,,Failrelau(let" lap Dávid prof'essor által szerkesztve melyly
azonban csak a' legnagyobb általánosságban tárgyalá a' haladási kérdéseket. Az egyesület késbben nagyon kiterjedt,'s több ezer tagra szaporodván
és fiókegyesületeket alakitván, nemzeti és alkotmányos eszmék érdekében
kezdett mködni. A' szabadelmü párt fleg, egy nagy szabad éjszaki státus, Skandinávia fogalma mellett volt lelkesülve 's azon reménybl
indult ki, hogy ezen státushoz Schleswig-IIolstein is örömest fog csatlakozni. A' kormány azonban mindinkább közeledett az orosz politikához.
utána VIII.
17. Frigyes király 1839. dccemb. 3-án meghalálozván
Keresztély következett, kinek uralkodása alatt az alkotmányos párt gyormióta Orla Lehmann mint
san növekedett 's az ellenzék bátrabb ln
pártvezér lépett föl. Ezt a' kormány üldözni kczdé st késbben hárommiáltal méginkább a' nép kedvenczévé tette.
hón:n)i fogságra itélteté
De a' kormány nem csak a' politikai szabadclmüségnek hanem a' szabadabb egyházi mozgalmaknak is ellenszegült. A' közvélemény nyilatkozatai pedig több évig az általános honvédelmi kötelesség behozatalát és
egységes alkotmány megadását tárgy azó kérvényekre szorítkoztak. Ez
utóbbiakat leginkább Algreen-Ussing eszközlé. A' tartományi rendek
roesklldei és viborgi két gylése is ez indítvány mellett nyilatkozott, jóljehet a' kormány minden olyly tanácskozást melyly a' tartományi körön
túlmenne meg akart nekik tiltani. A' parasztság sorsának javítása mellett pedig Orla Lehmann izgatott, mindenfelé népgyüléseket tartván,
melylyek elbb szigorúan eltiltattak, de 184()-ban ismét megengedtettek.
Azonban azon szükség érzetére nézve hogy Dániának szabadabb 's egységes alkotmány kell a' kormány is egyetértett a' rendekkel olyly véleményben levén , hogy csak alkotmány által lehet Schleswiget mint elválaszthatlan statusrészt, Dánia számára megnyerni és tartományi önállóságának megóvása által a' német felsségtl menten tartani. A' király
ismeretes „nyilt levele," mclylyben az alkotmány-kérdés fejtegettetik,
sietteté a' dolog eldöntését. A' herczegségek növeked mozgalma, a'
többi Németországnak nemzetiségi rokonságnál fogva irántok nyilatkozó
meleg részvéte, nem engede további maradást ilyly tarthatlan helyzetben.
Az id sürgette Dániát, megkísérteni: ha valljon alkotmány által megalapittathatik-e a' statusegység ? E' végre tétettek ugyan elkészületek:
de a' dán népkivánat teljesülésbe csakugyan nem ment, mig VIII. Kereszéletben volt. E' király
tély — íQu korában a' norvég alkotmány adója
halálávall 84 8-ban merészebben emelkedének Kopcnhága szabadelv lapjai,
gondolván, hogy a' mi
és sürgetve kívántak szabadabb intézvényeket,
1839-ben VIII. Keresztély kormányra léptekor még nem volt megérve,
1848-ban csakugyan érettnek kell lennie; hogy a' nép azóta sokat tanult
belátni, mi tíz év eltt még homályosnak mutatkozott; hogy az elkészítés elég sokáig tartván a' halasztás már káros és szükségtelen Icendene.
A' reményeket VII. Frigyesnek népies tulajdonai is élesztek. A' király
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els népszer rendszabálya a' függ sajtóperek megszüntetése volt. 1848
január. 28-án a' közös alkotmány behozatala iránti várva-várt leirat is
megjelent, melylyben elöadatik, mikép Dánia királyság, ugyszinte Schleswig és Holstein herczegségek közös rendéi egyenl számmal a' királyságból és a' herczegségekbl, felváltva ezekben és amabban, rendesen bizonyos idkben és városokban öszsze fognak gylni , határozó befolyással
tanácskozni az adóról és pénzügyigazgatásról, továbbá olyly törvények
hozataláról , melylyek a' királyság és a' herczegségek közös ügyelt tárgyazzák, és azoknak közös érdekeire vonatkozó inditványozási tehetséget gyakorolni. Az alkotmányjavaslat tapasztalt férfiak gyülekezete elé
vala terjesztend, mirenézve a' meghívólevelek februárban ki is bocsáttattak. Ekközben kiütött a' párisi forradalom, Schleswig-Holstein fellázadt, és ezen érdek a' többit mind clnyelé. (1. Schleswig-Holstein). Dánia
bels fejldésére azon hatással voltak egyébiránt az események, hogy
sajtószabadság és egyesülési
kiterjesztett választási jog, népfegyverzés
jog ln engedvényezve. Az eddigi ministerium lelépvén uj ministerek
lettek gróf Moltke, Tscherning, Bardenfleth, gróf Kiiuth, Monrad, Blulime,
Uvidt és Orla Lehmann. Az ellenzék, melyly igen különböz alkat-részekbl volt öszszeállitva, ezen ministeriumot felelssé tévé, midn a' herczegségek elleni harcznak nem lettek azon következményei, miket attól vér,

,

:

mes reményökben vártának. A' ministerium bukásán dolgoztak továbbá
mind a' republikánusok, mind a' reactionárlusok 's e' hangulat behatása
,

meg az országgylésre a' választások. Természetesen az
országgylés is a' maga öszszeállitásában a' közvélemény tarka zrzavarát képviselé, 's már magában ingatag levén, a' kormánynak támaszt nem
alatt

történtek

nyújthatott. 1848. october 23-án öszszeülvén, a' helyett hogy a' ministerium
által elébe terjesztett szabadelm „tervét Dánia és Schleswig állodalmi
alaptörvényének" tárgyalásba venné, más dolgokkal foglalkozott. 1848.
december közepétl fogva majd 1849. február feléig leginkább az ujonczozási törvényrl tanácskozott. Februárius 12-én fölvilágosítást adott
neki a' ministerium az alkotmányterv iránt miszerint a' ministerium nem
ismeri el az eladott tervet a' király részérl végkép elfogadott alkot,

melyly egyedül a' gylés jóváhagyását kívánná meg,
hanem csak az alkotmányterv fölötti tanácskozás
alapjának tekinti. Az országgylést tehát a' ministerium csupán egyeztet, vagy épen csak tanácskozó testületnek nyilatkoztatá, mlg az országgylés magát Dánia alkotmány ozó gylésének szerette volna tartani. A'
rendek és kormány közötti trhet viszony csak akkor állott helyre,
midn az uj háború Németországgal kiütött. Csak most kezdé meg az
országgylés a' nevezett alaptörvény fölötti vitatkozást, a' két kamarai
rendszert fogadván el, az általános választásokból keletkezett népkamarát
(Folkesthlng), és az els kamarát (Landesthing) nem-egyenes választások - és censussal. Elkészült továbbá még az ujonczozási törvény melly
és az 1826. január. 1-je
a' katonáskodási kötelességet általánossá teszi
után született valamenynyi i^ura kiterjeszti. A' baloldal, sajátképp széls
bal, 30
40 tagból állott, vezérei valának: Christensen Boldizsár és
Gleerup, egyes kérdésekben Tscherning. A' balközép, mintegy 80 taggal
birt, a' régi szabadelmekbl alakulva, Hmdt , Bjerre, Ploug,Dahly Jas"
21
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perí«n vezérlete alatt. A' számra csekély jobb oldalon kitnbb nevek:
Dávid, Si'ítrctiius, Neergard.
Dániel (Jütland és a' szigetek) népessége az 1834. évi öszszeirás szerint
1,220,000 lélek volt. 1000 lakos közül 489 földmvelésbl, 181 gyártásés mesterségbl, 114 napszámból, o8 nyugdij- és tkepénzbl
35 jilamizsnából, 35 kereskedésbl, 27 hajózás- és halászatból, 24 állodalmi
szolgálatból, 20 egyházi vagy tanítási hivatalból, 4 mint tudós, tanuló
vagy mvész, 3 mint katonatiszt, 8 mint altiszt vagy közkatona, 4 mint
matróz vagy tengerészeti katona, 1* bizonyos keresetág nélkül, egy pedig
lügságban él. Ffoglalkozás a' földmvelés marhatenyésztés 's halászat.
A' mintegy 12 '/a millió tallér érték kivitelnek majd fele gabonára, egy
ötödrésze vajra, egy ötödrésze marhára, egy nyolczada sajtra esik, mihez
még a' kikészitett és nyers brök 's besózott halak járulnak. A' tulajdonképeni Dániának QQ'Ó nagyobb hajója több mint tiz tonna teherrel, 's
914 kisebb hajója van. A' hajóhad ü sorhajóból ij^ 84 ágyúval, 8
fregátból 40 — 46 ágyúval, 5 korvettbl 20—26 á., 5 briggbl 12
18 á.,
3 schoonerbl 6
8 á., 3 kutterbl és egy evezs hajóhadacsból (flottille,
62 sajkával) áll. A' teugerészetnél 1840-ben 1 admirál, 4 al - és cllenadmirál 15 kommodor, 50 kapitány és 80 hadnagy volt alkalmazva. Dánia
és a' herczegségek öszves szái'azföldi hadserege béke idején 30,838
emberbl áll; ezek közt 913 f - és 2083 altiszt. Van benne 13 ezred
sorgyalogság, 5 zászlóalj könynyü gyalogság; 2758 vadász, 9 ezred lovasság, 2592 tüzér és 568 úgynevezett házi katona. Idejárul még a' tartalékhad, mclylyet 32, u. m. 2Q> sorgyalog 4 könyny lovas és 2 tüzér zászlóalj , öszvesen 27,430 ember képez. E'
tartalékhaddal a' hadsereg öszves ereje 58,268 emberre emelkedik. A' vezérkart azeltt 1 tábornagy,
két ítábornok, 3 altábornagy, 12 vezérrnagy és 7 fbb törzstiszt
tábornoki ranggal képezték.
M. S.
Dán irodalom (legújabb). A' nyelvtani mezn dicsérettel említend
a' legújabbak közöl P. Hjert német nyelvtana dánul beszélk számára
(1836), Molhech dán-latin szótára (1833), MeisUng spanyol nyelvtana 's
chrestomathiája Borriny franczia-dán 's dán-franczla szótára. Garbón és
Tiixen angol és franczia tengeri szótára 'sa't.
A' Molberh, P.E. Miiller,
L. Engelstoft, J. MöUer 's egyebek által megnyitott 's feldolgozott történeti források nyomán a' történetvizsgálás 's történetírás szép haladásokat tett. Történettndós a' szó teljes értelmében Grundtwig ki tárgyát 's
az azzal öszszekötött irodalmat teljesen ismeri, elragadó eladással bir,
's éjszaki hazáját forrón szereti. E. E. Werlauff egyes
történeti tárgyú
vizsgálatai jeles szorgalomra mutatnak. G. L. Baden nagy dán története
(5 kötet. 1829—32) komoly tanulmányt bizonyít, de becse nagy részét
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elJahnF. L,, kitol ül „Folitisch-militarische Gescliichte
D—s unter den Unionskönigen" (1835) fényesen bizonyltja történetírói
hivatását. N.M. Petersentöl
Sagengeschichte Daniens (1834
36, 2 köt.)
alapos vizsgálatokra van fektetve kevesbbé L. C. Miiller Dánia története
(2 k. 1835—36), melyly ügyes eladással beszéli ugyan el Dánia évrajzait, de mélyebb vizsgálat nélkül. Daugaard sikerült rajzát adá a' középtetszik.
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késbben általánosan a' középkor
dicsér említést érdemelnek, 's tudomán3'OS készültséget
és sok búvárkodást bizonyít H. Ktmdsen dolgozata Dánia középkori földirása és statistikájáról. Allentöl „A' hazai történet kézi könyve" méltó
A' foldleirás melyly Dániában ujabb idkig nem
elismerésre talált.
mutatott fel kitnbb munkákat, J. F. Schoiitc e' nembeli igen sikerült
dolgozatai által helyes útba igazíttatott. (Enropa en letfattelig Nafursküderiiig, 1832^. M. Nathanson munkája ,, Dánia kereskedésének, hajózásának 's pénzügyének történetérl 17oO-tól 1830-ig (3 köt. 1832 33) a'
Philologiára 's görög és római
classicusabb statistikai müvek egyike.
classicusok fordításaira nézve igen gazdag a' legújabb dán líteratura;
Rask, Magnusen, Petersen ^s a' szellemdús Mailwig korunk egyik els
latinistája, e' téren európai hírességre jutott nevek. A' nevezetesb fiatalabb dán philologusok jelenleg Kellermann Ottó, Henrichsen, Elherling,
Boysen, Ingerslev 's a' t. Maávig Cicero Lucretius Juvenál több iratát
fordította 's 1844-ben jeles latin nyelvtant adott; Henrichsen ,, Cicerót de
Oratore," Elherling ,, Caesart és Terenczet" adta ki; Boysen „8allustot,"
Ingerslec az Iliast.
Arnesen görög-dán szótárt adott, Lange pedig jó
görög iskolai nyelvtant. A' XlX-ik század a' régi írók kitn fordításaival látta el a' dán irodalmat, melylyek azeltt teljesen hiányoztak. Az
említetteken kívül Guldherg fordította Tibullt
Martiált és Plautust,
MöUer Pál az Odyssea egy részét, Wilster az Iliást és Odysseát; ezeknél
tökéletlenebbül Fibiger Sophoclest és a' versek technikájában kitn, de
az értelmet 's szellemet elhanyagoló MeisUng több másokat.
A' keleti
irodalomban legújabban Boysen, ki arab nyelvtant és „keleti virágokat"
adott ki
és Lindherg dolgoztak.
A' philosophiai mezn nincsenek
Dániának nagy, eredeti írói; gátolja ezt a' nemzetnek kitünleg költi
természete. Niels Treschoic Sihhern Heiberg C. F. Míiller, Kirkegaard,
Brommer, Martensen, Nielsen az Ismersb nevek e' téren, kik közöl a' két
utóbbi a' speculativ irány képviselje.
A' hittudományban a' folytonos
pártküzdelem káros befolyást gyakorolt az egyes ágak müvelésére. Fleg
csak a' polémiái és ascetikai irodalom gyarapodott. Legújabban a' vallásszabadság, parochiál-nexus és agenda- változás kérdései nyújtottak tárgyat vitatásra a' rationalisták 's orthodoxusok közt. Rendkívüli zajt ütött
Martensen a' „mysticus Eckárt^^ és a' ,,keresztS(''g"-r6l kiadott iratai által.
Nevezetes, hogy az orthodoxusok 1830-ban azt kívánták, hogy a' dán
egyház oszoljék két vallásos társaságra, melylyek egyike álljon igaz
hívkbl (píetístákból) másika a' rationallstákból 's mindkett a' kormány oltalma alá legyen helyeztetve. A' kívánság azonban nem teljesült.
A' jogtudományban legújabban Dániában is, mint egyebütt, két firány fejlett ki, u. m. a' philosophiai, melylynek élén A. S. Oersted áll, és
a' történeti, melylynek fképviseli
J.F. W. Schlegel és Kolderup-Rosenninge 's az ifjabbak közöl Larsen. A' római jog a' dán élettl eleitl fogva
idegen maradt, 's csak 1833-ban jelent meg a' ,, római magánjognak" egy
jeles kézikönyve Bangtók
Az orvosi tudományokban melylyek
mezején Dánia már elbbi századokban nagyhír férfiakat nmtatott fel,
legújabb korban fürge irodalmi élet mutatkozott. Ide tartoznak Gnnelbb

dán

a'

királyi házakról (1833),

í'ejdelmi házairól,

—

,

—

—

,

:

,

,

—

,

,

—

—

,

,

,

,

—

,

,

—

:

—

,

:

delach-Möller

,,

seborvoslati évkönyvei", Eschricht „Physiologiája", Síéin

Dán

32B

irodalom.

's kézi
könyvo", Dreier „orvosi füvdszete'* Cnllisrn
A' terni(5szcttiiilományok Dániában mindenkor
„orvosi szótára" 'a a' t.
nagy buzfralomnial és sikerrel mveltettek 's az ország legiijabb korban
régi hirét e' tekintetben. Egész Euró})ában ismeretesek 's
is mcgtartá
tiszteltetnek J. W. Horncnianu mint íuvész ; H. C. Oersfed mint physicus,
Srfiouw mint meteorolog 's növény-leiró
e' n:igy nevek mellett
./. F.
endítendk még Ih-inliardt mint zoológ , Forclikammer , ki Dánia geognosticus viszonyairól jeles értekezéseket 's vegytani kézi könyvet irt,
Zcisc, ki a' vegytanban sok uj felfedezést tett 's jeles vegytant irt, Litnd,
ki Brasiliában él, H'/V/í jeles állatgyógyász, Kröyer ki természethistóriai
i'ülyóiratot ad ki
's a' t. A' jelenkor legfbntosb 's eredménydúsabb találmányai közé tartozik a' galranoyraphia , Hoffmann d;ín kapitány felfedeA' mathematikai tudományokban Rmer , Bayye (ki az országot
zése.
felmérte), Löiceiire (tengeri abroszok készítje), Scliuhniacher európai
hir altonai csillagász, liaiiius, Jtiryeusen (chronometereirl hires) a' legAz ujabb dán költészet els rend csillagai , mióta
ismertebb nevek.
Holbery, Tiilliii, Ewald, Tliaurup, Heihery 's Bayyesen letntek Oehlcítschlager Adáin mint drámai és e])ieus költ; ÉrVM/íí//r«^ mint egyházi ének-

,,l)oncztani táblái

—

,

;

:

,

,

—

—

:

ki késbben a' drámához 's történeti
költ, Inyemann mint Ij'rai költ
regényhez fordult, Heihery , ki a' vaudevillet a' dán költészetbe átültette,
kinek Carsten Jáwosóban a' magasb költi
Hauch szomorújáték-költ
tehetség elvitázhatlan, BredahI, ki 5 kötetes „Dramafiske Scí?wer"-jeiben
gyakran shakspearei szellemet mutat
Hertz vigjáték-költö
Winther,
Paludan-Müller, Boyé, Aarcstrup, Holst 's fleg a' geniális Andersen. (A'
kitünöbbeket lásd saját neveik alatt). A' történeti regényt Andersen és
Oehlenschlayer Hauch és Inyemann sok szerencsével mvelték. Blicher
novelláiban szép tehetség jelentkezik; Kari Bernhard álnev iró dús fel,

,

,

,

,

találó tehetség

's

díszes

eladás

által

tnik

ki, 's a' t.

— Politikai lapokról,

valamint státustani munkákról az alkotmány talán Dániában ekkorig kevés
szó lehetett; Kopenhágában csak két szabadalmazott lap volt, melylyek
a' hivatalos czikkeken kivl kevés és silány kivonatokat közöltek a' klíöldi lapokból
a' vidéki lapok pedig épen nem érdemeltek említést. Az
ujabban kifejlett politikíd élet kezdete óta (mintegy 1834-tl) jeles tehetségek szánták magokat a' journalistikára
's jelenleg kevés ország van,
melyly kiterjedéséhez 's népességéhez aránylag anynyi napi és heti lapot
mutathasson fel mint a' kis Dánia. A' Kopcnhágban megjelen 4 nagy
politikai lap közül a' conservativ lap
t. i. a' „Dayen" és a' Berliny-i'íAe
lap legtartalmasbak. A' nagy ellenzéki la})ok közt a' már említett „Faedrelandel-' czim tnik ki. A' szorosan politikai lapoknál máig is kedveltebbek a' mulattató lapok, melylyek olylykor a' jxditika mezejére is átesapongnak 's melylyek közt sokáig els helyen állt a' kopenhágai ,,Skildcrie". Ennek megsznte után a' ,,Kjöhenlia rnspost'^ lett legtekintélyesebb melyly mellett 1831 óta a' „Danske UgeskrtfV' mélyebb hatást akar
gyakorolni a' korra 's mveltségére. A' folyóiratok során a' régi , még
múlt században keletkezett Minerva 's Danske Tilskuer az ujabb aesthetikai kritika íulcmelkcdésével elvesztették elbbi tekintélyket, a' „í>í/;/A"/i-f
Literaturlide7ide" mindenkor csak raktár volt, 's becse abban állott, hogy
az irodalom története számára adatokat gyjtött. Magasb czélt tzött ki
,

,

,

,

,

;

Dannecker.
ennél

Danz.
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1829 óta megjelent ,,Maanedskrift for

az

Lilerafur'^,

melylynek

„Tidskriff for Literatur" 1841-töl fogva. A' t. társaságnak,
egyetemnek 's az egyetem egyes szakainak is megvannak saját orgánumaik 's a' tud. akadémia iratai folytonosan meg tudták tartani az alapos
tudományosság hirét. Szépirodalmi folyóiratok az Athene , és a' Heiberg
folytatása

a'

kopenliágai „FlyGende Post", melylyben a' magasb élez 's
életdús novella mellett speculativ bölcselkedésnek is nyittatott hely Hegel
Látszik ezekbl, hogy e' kis müveit ország
philosophiája szellemében.
tehetségekben hiány
irodalma aránylag igen dús és tartalmas 's
nincs. Ha a' skandináviai öszszes u. m. dán , svéd és norvég irodalmat
által kiadott

—

kitn

,

,

,

egyesítni lehetne
kifejthetni.

—

:

az egyesült

er még

sokkal szebb eredményeket fogna

h.

Daiiiiecker (János Henr.) az ujabb kor leghiresb szobrászainak egyike,
1758-ban Stuttgarthoz közel, Waldenbuchban megh. néhány évi
szellemi aléltság után, 1841-ben, 82 éves korában. (1. Közh. Ism. T.
III. K.) Mint szobrász, középen áll Canova és Thorwaldsen közt. A' Canovától kiindult ösztönt legelször 's legszerencsésebben fogta fel, 's szerelemteljes technikai szorgalomnál és buzgósággal 's a' természetnek gyöngéd
megértésével fejtette tovább. Nevezetesen pedig boncztani stúdiumra,
finomabb kifejezésre, kedélyes valódiságra nézve fölülmúlja eldeit 's
ezért a' szobrászok közt minden idben jelentékeny helyet foglaland el.
Válogatott müveit Grüneisen és Wagner adák ki Hamburgban 1841 a'
szül.

;

,

mvésznek

életirásával.

—

ez.

Dáii-néiiiet háború 1. Schleswig-Holstein.
Daiiiihaiiser (Jósef) jó nev német fest a' történeti és genrenemben ;
szül. 1805-ben Bécsben, hol atyja bútorgyár tulajdonosa volt. Tanítója a'
Pyrker akkor velenczei patbécsi müv. akadémiában fólegKra/ft Péter.
riarcha Rudolfiássához jól sikerült jeleneteket rajzolván, ezáltal a' költfpapkegyét nagy mértékben megnyerte, ki
Velenczébe hivta magához

—

t

és sok

kedvezésben részeltette.

mveinek

tekintete

Titián,

elbátortalanította

Paolo
eleinte

's mások dics
mvészt, atyja

Veronese
a' fiatal

halála pedig 18o0-ban prózaibb kenyér-keresetre vezette, 's le akart lépni
festé egyepályájáról de csakhamar ismét viszszatért rendeltetéséhez.
ez.
bek közt az egri basilika oltárképeit Pyrker számára.
Dantaii (János Péter) Francziaország újabb, legeredetiebb mvészeinek
egyike, ki legelször 's nagy sikerrel vitte át a' carricaturát a' szobrászat
;

—

O

's nevekedett az ottani akadémiában.
egészen az arczképekre adta magát, 's nevezetesen VIII. Pius arczképe által jeles hirt szerzett. Már itt kezdé készitgetni azon hires szoborkákat melylyekben a' különféle arczok 's testalkatok physikai nevetségességeit igen ügyesen fogta fel a' nélkül, hogy a'
hasonlatosságot elmellzze. Parisba térvén viszsza csakhamar nagy hirre
kapott, 's a' komolyabb mvekrl csaknem egészen lemondott. Gazdag
atelierje igen látogatott Parisban.
Öregebb testvére, Antal Lrinci
szinte jónevü szobrász a' komolyabb nemben.
ez.
Danz (János) hittudomány professora Jénában 's székegyházi tanácsos, szül. Weimarban 1769-ben, tanult Jénában 's Göttingenben, Eichliorn,
Ileyne, Schlözer, Spütler 's a' t. alatt. 1809-ben lett rendes egyetenü

mezejére. Szül. 1800-ban Parisban,

Késbb Olaszországba menvén,

,

,

—

—
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D'Arcole.

„Lehvhuch der Kirrhengeschichle."^ (1818); „GrundWisscnschaften desgcistl. Berufs." (1824); ,,Tkenlogtsrhe Encyriopaedie." (l8o2); .,hiiliti dortrinac patrisficae." (1839.)
1837-I)cn
iiyii^!iluinl)a U'pett
's azótíi
adja ki na<i;y tlK'ol()<ilai szútíírát (Lipcse,
1(S43). Jlt'i'dí'i'n'lt tiirsaloiisa, kitl aesthotikai hajlamát 's a' kanti
IS,)!
jiliilosopliia elleni cUcnszonvét elkölosonzé, következ iratait eredményezé:
,.Áfif/iolo(//schcr Spaz-ier(f(in(/ dtirrh Herders Schtifíen ,'' és: .,Herders
Ansichíen des klüssischen Allerfhums." Mint iró és követ a' jénai egyetem részérl részt vett a' jelenkor alakitó munkáiban is, és e' részben
szé]) tehetséget mutatott. Fia: Aiu/iisZ't Henrik
Emil jénai jogtanitó,
lN(H')-ban született, 's a' római jognak kitn tankönyvét irá.
h.
Dárceí (János Péter Jósef) kitn t'r. végy tudós, szül. 1787-bcn, Parisban a' hires ehemieus Houelle unokája. Feltalálta a' lpor uj készitésmódját 's azon szert, melvlv az aranvozókat a' kénes vészes kifzölgese ellen biztositja 's a' t. Ez utóbbi találm.inyával 3000 traidvnyi dijt
nyert.
INÍinikái 's találnuínyai az ,, Annales de cJiémie et de phi/sique,"
's ,, Annales d'/igcjicne
publique'^ folyóiratokban víinnak lerakva. 1843ban egy iratot adott ki a' gyárak szükséges távolságáról a' városoktól,
közegészségi tekintetben. Igen gyakorlati 's hasznos tudós, ki az életoktutú. ^fiinkái:
líss der

—

,

—

—

;

,

—

—

nek dolgozik.
ez.
D'Areole. 1^'/ névhez egyike a' legszebb és leghervadliatatlanabb
emlékeknek van kötve. E' név egyike azoknak, melylyek nem csak önmagokat örökítek nemzetük és az emberiség eltt, hanem hazájoknak is fényt
és dicsséget szereztek. Egyike azoknak, melylyek nagy jelentség jellemük által kicszközlék azt, mikép a' franczia név az egész müveit és szabad világ eltt tisztelt és dicsitett név ln. Az Arcole név viszszavarázsolja eudéknkbe a' júliusi napok nagyszer jeleneteinek egyikét. Minden nap a' szabadságharcz ezen idszakából, st minden perez, és minden pontocskája azon térnek, hol ezrenkint vérzettek a/ jogért az önkény
ellenében
ujabb meg ujabb példáját mutatja el az önfeláldozásnak,
rendithetleu bátorsáornak és a' szabadsás: szeretetében a' halál hsi mesrvetésének. Ezen nagyszer példák egyikét akarjuk itt felmutatni tisz,

azon névnek

melyly magát a' szabadság barátai eltt örökinemzetnek, melyly ilyly hs és római jellem
férfiakat képes elmutatni.
Parisban 1830-ban a' híres ordonances
következtében a' forradalom már kiütött. Július 28-a volt. A' legbátrabb és legelkeseredettebb csaták egyike a' Seine partjain, Gréve-piaczon és a' városház körében folyt. A' városház kora regtl fogva el volt
foglalva némelyly rendíthetlen bátorságú fiatal emberek által. Azon perezekben
melylyeknek eseményeirl emlékezünk a' Greve-piacz és az
ide vonuló utczák telve voltak hsi bátorságú küzdkkel. St. Severin egyház tornyában a' vészharang hatalmasan hangzott 's e' hangot a' NotreDame öreg harangja, a' párísiak legnagyobbika, még borzasztóbb zúgással viszonozta. A' dob ersen pergett a' Notre-Dame hid átellenében, és
a' tömeg a' partok felé nyomult. Itt a' schveiczi rség és polgárok közt
elkeseredésig folyta'harcz. Az rség mindinkább elbbre vivta magát, a'
polgárokat viszszaverte
két ágyút leszerelt, és keresztülnyomult a'
hidon. A' dob pergé^e elnémult , és a' kövezeten nem volt más látható,
teletéül

,

tette, és dicsítéséül azon

—

,

,

,

,
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mint az elestek tetemei. Az rteég átmenvén a' hidon, a' Gréve-piaczon,
a' városház környéken kitei-jeszté erejét, az utóbbinak védi elhúzódván.
Ezáltal itt egyikét a' legkedvezbb és legersebb állomásoknak foglalta
E' pontokról ersen lehete védeni a" Scine partjait és a' hidfbkot. Es
polgárok a' végsig küzdöttek, hogy e' íügg lánczhidon átmehessenek és az ottani tért elfoglalhassák. Az rség folytonosan tüzelt a' hid
felé, és minduntalan hullottak onnan túloldalra a' halált osztó kartácsok.
E' vész azonban nem volt elegend, hogy a' bátor polgárokat viszszatartóztathassa a' hidoni átmenetel megkisértésétl. Többször elözönlék a'
kartácsok a' hidat 's környékét és több izben tisztíttatott ki a' hid borItt e' pontokon állt Charras a' polytechnicumnak
zasztólag az élktl.
egy növendéke karddal kezében, a' folyó bal partján. Egy munkástól,
kinek mellét golyó járta keresztül, fegyvert öröklött, melylyhez azonban
!(> éves fiú közeledik feléje köteg lszertöltések hiányzottak. Egy 15
megoszthatjuk a' töltényt,
rel. „Ha ön akarja
szólt a' fiatal gyermek
Az egyesde ön megfogja engedni, hogy fegyverével én is lhessek."
ség megtörtént 's a' fiú kezébe vévén a' fegyvert, kellleg elhelyhezte
magát. E' perczben egy csapat királyi rsereg nyomult a' hidra. A' tüzelés szétoszlatta a' polgárokat, 's köztök a' rendithetlen fiút is, a' szomszéd
utczákba. A' golyók zápora feltartotta azon csoport polgárt, kik a' hidon
való átmenetelt akarták kierszakolni. Az apró fegyverek golyói közt a'
kartácsok is folyvást hullottak a' bátor küzflkre. Enynyi vész közepett
bátorsága, hogy a' hidon
a' tömeg viszszahuzódott, nem volt senkinek
elrenyomuljon,
szemközt a' golyózáporral. Ezen kétségek, vonakodás
midn az átmeneteirl mindenki lemondott,
és ingadozás közepette
midn ezrenkint hullottak a' golyók, egy fiatal ember lépett el. Kezében
tricolor zászló lobogott. Rendithetlen bátorság és elszánás sugárzott ki
arczvonalaiból. Utánam' kiáltá, és a' golyók özönében a' hidon elrenyomult, lobogtatva zászlóját, és követve százaktól. Eljutott már a' hid
el.

a'

—

,

—

—

—

—

—

,

,

közepéig. Itt kitzte zászlóját, és társaihoz fordvva ezt kiáltá: ,, Baráha elesem emlékezzetek reá, hogy nevem D'Arcole!" Alig monda
tira
és elhunyt. E' hid 1830
ki e' szavakat, midn golyó által találva leesett
a' júliusi napok óta azoneltt Pont de r Hotel - de - Ville nevet viselt
ifjúnak ki olyly
ban Pont d' Arcole-wsik neveztetik emiekére azon
dicsn áldozta fel a' hidon életét a' szabadságért és polgártársai javáért.
Boltivezetén e' szavak olvashatók: 1830. j<//2ws 28. E' napnak azonban
franczia kebeésaz Arcole névnek emléke örökre be van vésve minden
Sz. I.
lébe és fentartva marad , mig csak egy franczia fog élni.
,

!

,

,

,

hs

,

,

h

—

egyik
legnagyobb oázisa, a' végs déli oázcsoport, forró, vizetlen tartomány,
melylyen csak az eszés segit. A' lakosok, kiknek száma 2 300 ezerre
megy, feketék, de nem a' néger, hanem a' berber fajhoz tartoznak; mahomedánusok, saját nyelvvel birnak 's némi földmivelést és cserekereskedést
znek. Nagy karavánokat küld Aegyptusba 's Nubiába, melylyek néger-

Darfur (Furország)

a'

lybiai puszta,

vagy Sahara

keleti részének

—

rhinocerosszarvat,
rabszolgákat, elefántcsontot, gummit, strucztollakat
tamarindat 's a' t. cserélnek el pamutárukért, fegyverek, tükrök, réz edények,br, papírért 's a't. Örökös szultán áll az ország felett korlátlan hatalommal, kinek czime : bivalyok bivalya, l)ikák bikája, legersebb elefánt."
,
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kereskedje, oU ezer katonája van, kik nagyrészint labEvcnkint rabsz()lga\ adászatukat tart délnyugat felé
a' küzelehboázokra. A' szultán laka 's a' karavánkereskedés megszálló helye
Kobbc mintegy GOUO lakossal. Durfurt fleg Bronn angol utazó látogatá
meg a' múlt század végén, késbbi tudósítások, mióta j1/t;/<c'///c'í//l/e egyptusi
alkirály a' szomszéd Kordofánt elfoglalá, 's a' féltékeny darfuri szultán a'
karavánutat elzái'á, nem igen léteznek. A' szultán mindent elkövetett,
hogy a' közlekedést nehezítse, mert félt az egyptusi megtámadástól. Legújabb idben ^6m Mailián volt a' szultán, kit unokaöcsé elzött 's ki
Egyptusban Mchemed Alinál keresett segélyt. Meh. Ali 1845-ben hadat
viselt Darfur ellen, hogy Ahu Madiant viszszahelyezze Afrika belsejében
befolyását öregbitse 's az elzárt karavánutat ismét megnyissa.
T.
Dávid. I. Péter János, hogy megkülömböztessék a' hasonnev hires
festtl, Darid d'Angers név alatt ismeretes kitn fríinczia szobrász,
szül. 1789. Angersben. Parisban nevekedett nagy szegénységben, melylybl a' fest Darid 's az akadémia rántá ki, amaz ingyen vévén fel
mteremébe, ez pedig szülvárosát Angerst arra birván, hogy a' reményteljes itji'uiak 500 franknyi évi segédpénzt fizessen.
1811-ben Epaminondas halálát ábrázoló basreliefjével els díjat nyert 's utazási segédpénzt, melylyet olaszországi müutazásra fordított. Szorgalmasan tanulván
a' régi mvészeket a' Tiber partjain
's látogatván Canova mteremét,
1816-ban Angliába ment a' lord Elgin által Görögországból elrablott
mkincseket megtekinteni itt viszszautasította azon nemzeti érzelmeit 's
büszkeségét sért ajánlatot, hogy a' Waterlooi csata emlékét készítse 's
viszszatért Parisba, hol nagy számú sikei ült szobrai által megállapította
hírnevét 's jövendjét. 1825-ben a' becsületrend vitéze, az institut tagja,
's a' festakademiában tanitó lett
nem sokára több külföldi társaság
által is taggá választatott. 1828-ban 's 18o4-ben Németországot látogatá
meg hogy annak hires férfiait személyesen láthassa és szobraikat készíthesse.
A' júliusi forradalom után a' Paiitheon szobrászati feldíszítését
In'zta reá a' kormány, 's a' közvárakozásnak, a' vakbuzgó párisi érsek
haragja 's ellenzése daczára fényesen felelt meg. Méltán csodáltatik
DacidhsLn kitn képzel ereje, szerencsés ügyessége, 's az eszményi
egyénesités (ideális individualizálás) mestersége, melyly neki különösen
sajátja az óriásinak, 's a' köz valóságnak ábrázolásában. Fjegkitnbb
müvei René király óriási szobra, sz. Czeczilia, Bonchamp emléke, Condé,
Talma szobrai. Feneion, Suchet, Foy, Lefevbre emlékei; Krisztus, Mária
Corneille,
és sz. János csoportozata; Philopoeraen, JefFerson, Cuvier
Racine
továbbá
Camille Jordán, Volney, Delavigne,
I. Ferencz,
Cooper Bentham Fénélon Montesquieu Rouget Delisle Racine,
Rossini, Perrier Kázmér, Kératry, Moncey Lafayette, Chateaubriand,
Dannecker Göthe, Tieck, Humboldt, Canning, Santander, Kosciusko,
II. Kereszteli/
Bolivár 's a' t. mellszobrai , 's sok igen jeles basrelíef.
György Nathan, státustud. professora Ko[)enhágában szül. zsidócsaládki élénk részt vett a'
ból 1793. ugyanott. Dánia egyik jelesebb embere
jelenkor mozgalmaiban, látátusgazdasági ,, archívumot" alapított, melylyel
igen í-Mik ('p ismeretet terjesztett el hazájában. Az 1830-ik év Dániára
nézve sem maradhatván következések nélkül , Dávid életsorsára szinte
() az oiijziíg clíío

'ti

szolgái egyszersmind.
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els a' dán tudósok közt, ki a' párisi események magas jelentsegét megértvén merészebb nyelven kezdett szólani,
befülyátíaal voll. ^íert u volt

,

több határozottsággal kezdé a státustan gyakorlati kérdéseit fejtegetni,
mint akkorig szokás volt Dániában. Sokat tett a' tartományi rendek
isméti behozatalára, ezen tárgyról irt munkái által, 's noha mások, mint
Tscherning, Falck, Michelsen,'mí}^^ sokkal szabadabban tárgyaiák ugyanazon kérdést, a' kormány haragja fleg Dávidra szállott. A' tartományi
állapította a' „Fcidrelandet" (Vaterland) czimü
rendek megnyitása után
's

szabadelm, ellenzéki lapot, melylynek czélja volt a' bels politika kifejtése 's közügyek javítása. Bárniilyly mérsékelt hang uralkodott is ezen
lapjában néhány, öszszefüggésébl kitépett helye miatt csakhamar perbe
fogatott, azzal vádoltatván, hogy az ország alkotmányát gyalázta, a'
király kormánya ellen megelégületlenséget mutatott, 's általában az
absolut monarchiái kormány ellen kikelt. Felmentetett ugyan , de a' perköltségekben mégis elmarasztaltatott, 's egyetemi professori székérl
"viszszajövetele után lapját
elmozdíttatott. 1836-ban Parisba utazott
folytatá, bankkép visel is volt, és általában minden közügyben munkás
részt vett. 1839-ben tudományos utazást tett Angliába, 1840-ben Kopenhaga polgárképviseljévé 's a' roeskildei tartománygyülésre követté
:

,

kopenhágai tanács 's a' börtönügyi bizottmány
tagja lett, és ezen érdekben, királyi költségen, 1841— 42-ben nagy utazást tett Anolián, Francziaorszáo-on Belo;iumon Schweiczon és Németországon keresztül. III. Felicien, hires l'ranczia zenemszerzo, kit a pesti
m. színpadon is hallottunk, szül. 1810. Cadenetben nagy szegénységben
nevekedett, 1830-ban jött Parisba, itt a' st. simonisták közé lépett, 's
ezek számára szép karénekeket irt a' társaság feloszolván keletre ment
zongorájával 's két évig Egyptushan élt. Itt szedte keblébe azon benyomásokat, mikkel „a' puszta" czimü hangszerzeményében a' közönséget
elbájolá, 1844-ben. Akkorig észrevétlenül irta szép müveit; Parisban
nem valának baráti, kiadói, most egyszerre európai hirre kelt „Pusztá"jával átutazá Európa fvárosait, 's nálunk is lelkesülést gerjesztett. Azóta
egyéb szerzeményei is napfényre jöttek, 's a' kiadók tolongva jöttek elbb
megvetett müveiért. Ilylyen a' párisi nagy világ szeszélye. A' Puszta egy
nagyszer zeneköltemény, mondhatni, zenefestmény, zenében eladott
tájkép; a' természetnek olyly
és phantasiadús utánzása, olyly szerencsésen adja viszsza a" keleti 's déli homoksivatagok komor nagyszerségét,
a' karavánok tevevonatait, az almok tánczát, a' muezzin énekét 's a' t.,
hogy a' zenekölt egyszersmind népszokásleiró 's fóldleiró lesz, a' nélkül,
hogy magas költi jellemét elvesztené. Legújabb hangfestménye „ColumT.
bus" ismét sokat tett meszszeható hirének öregbítésére.
választatott; 1841-ben

a'
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,

a'

magyar ellenzék

köztiszteletü

,

bölcs és ékesszóló

vezére az ISSy^-iki, 's 1840-ikI országgyléseken 's szülföldén, Zalamegyében. Magyarország csaknem öszszes megyéinek táblabírája ,a' m. akad.
tiszt, tagja, 's a' márcziusi törvények után 1848-ik év apriljétöl ugyanKehidán,
azon év septembereig igazságügyminister
szül. 1803-ban
családja si jószágán. Iskoláit Gyrben végezvén a' legíiagyobb sikerrel,
miatt, Zala's már mint gyermek is bámultatva ragyogó elmetehetségei
megye zöld asztala mellett csakliamar erteljesen fellépett az ellenzék
,
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A' magyar megyerendtízer azon dicsii tulajdona, miszerint a' közügyekhez minden nemes hazafi tetszése szerint szólhat, 's a' nyilvánosság
szemei eltt kisehh vagy nagyobb ereje .szárnyain a' tömegbl íel és
országos köztiszteletre emelkcdhetik. Deákot, ki a' nyilvános pályára
léi)tekor azonnal kitüiiteté magát ékesszólása, alapos tudománya, 's
meleg haza- és szabadságszeretete által csakhamar országos férfivá 's
hazaszerte ismert és tisztelt névvé tette. Az 183^ ,;-iki országgylésre,
ugyanonnét viszszatér testvérbátyja a' szinte jeles és becsületes Deák
élén.

,

,

,

,

,

Aulai helyébe választatott

zalamegyei követté. Ékesszólásának hatalma,

tiszta logikája, helyes i)arlamenti tapintata,

ember-

's

körülményismei-ete,

személyes jellemének íbddhetlensége 's politikai elveinek rendithetlensége
által még azon országgylésen
30 éves liatal íerfikorában az ellenzék
önkéntesen elismert, örömmel fogadott 's követett feje, vezére lett.
Határozott, 's elvek iránt soha nem alkudó szabadelmüsége mellett,
minden alkalonnnal örömest hatott mérsékelve, közvetítve, engesztelve,
's ezáltal gyakran vezetett sikerre ott, hol a' túlságok mindent
elrontottak volna. Az 183^ ,5-iki hoszszu országgylés nagyobb részén jelen levén,
legkitnbb beszédeit a' nyomott foldmivelö osztály érdekében, úrbéri kérdésekben, továbbá a' lengyelek ügyében és a' m. országgyléseken kiapadhatlan forrású sérelmeket illetleg monda el 's minden fontosb kérdésben
eldönt súlylyal nyilatkozott. Az 18^^/40-iki országgylésen is megtartá tiszteletes helyzetét, mint a' szabadelm ellenzék vezetje, 's magas tehetsége
és tiszta jelleme nem csak barátai, hanem az ellenfél 's a' kormány által is
elismertetett 's méltány oltatott. Ezen országgylésen olyly jeles tapintattal vezette az iránta határtalan bizalommal viseltet követt;íblát, hogy
a' sok keserség közt kezddött 's folytatott gylés végre a* nemzet 's
kormány közti bizodalom helyreállásával 's örvendetes kibékléssel, a'
politikai üldözések megszntetésével, a' 3 év óta börtönben tartott
Kossutlitiak's a.' szerencsétlen Lovasynak szabadon bocsátásával végzdött.
Deák azonban azon követek közé tartozott, kik f elvek, alkotmányosság
's nemzetiség lényeges kérdései, 's világos törvényrendelet felett soha sem
alkusznak, 's ezt bebizonyitá a' Ráday gr. pesti követnek országgyülésroli
kirekesztése
tárgyában 's egyéb sérelmekben tartott beszédeivel és
folytonos viseletével miszerint az ország jogainak megóvására felállitott
's a' hoszszas tanácskozás és alkudozás során mindinkább
elhalványitott
's elertlenitett záradékok közt mindenkor a' legersebbet pártolá
's azon
lelkes kevesebbség közt vívott
melyly addig mig az alkotmányosság
halálos sebei orvosolva nincsenek, semmi egyéb munkába fogni nem
akart. Ezen szilárdsága 's tántorithatlan ragaszkodása a' f elvekhez,
nem gátolá a' bölcs politikust, hogy mellékes nem lényeges kérdéseknél,
mikre higvelejüség sokszor nagyobb fontosságot helyez, mint a' legnagyobb életkérdésekre, 's egyes részletekben minél engedékenyebb legyen,
áldozzon gyakran keveset hogy megmenthessen sokat , oda vessen némi
részecskéket, hogy megtarthassa az egészt, mint bölcs hajóvezér ers
szélvész idején ki szokott hányni egy részt a' giilya teihébl, hogy épen
vihesse partra a' többit, 's magát a' hajót. A' nemzetiségi kérdésben Deák
és biizg(') magyar volt, ki hazája egységét 's ezáltal erejét és javát
annak lehet legnagyobb '0 legáltalánosb niegmagyarositásában kcresé
,

,

,

,

,

,

,
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azonban minden eliclegenit 's más nemzetiségek kedélyeit felboszanto
ertetésnek 's elhamarkodásnak ellensége, 's mások jogainak testvéries
Az 1840-iki országgylésrl büntet törvényérzelm méltánylója.
könyv kidolgozására megbizott országos választmánynak egyik legjelesb,
legmunkásabb tagja volt, 's a' jeles javaslat leginkább neki és a' választmányi jegyz, Szalay Lászlónak köszöni egészséges elveit 's világos
formulázását. A' codificatio vala fleg azon mez, melylyen Deák Ferencz
tudományos elkészültsége-, tiszta logikája-, tökéletesen rendezett agyveleje-, könynyen érthet, világos, szabályos, tartalmas eladásánál fogva
legnagyobb sikerrel 's einlitctt tehetségei szerény öntudatában, legszívesebben is mködött. Tle várta 's várja még jelenleg is a' magyar haza,
viszonyainak és szükségeinek legjobban megfelel, életének, szokásainak,
Az 1843-iki orvágyainak teljes ismeretébl mentett törvénykönyveit.
szággylésre szinte megválasztatott Zalából de mivel az általa is életkérdésnek tartott adókérdést a' nemességnek közterhekbeni részesülését, az
ultra-conservativ párt, névszerint jPor/;/íos által felpaprikázott kortestömcg
leszavazta, meggyzdésével ellenkez utasítás mellett követ 's hatásában
,

—

,

—

,

,

természetellenes
megzsibbasztott
nem akarván, a' megválasztatást el
,

sodrott pártvezér lenni
helyzetbe
fogadta; és midn pártja a' köz-

nem

teherviselést Zalában keresztülvitte, de e' czél elérésére Deák által nem
helyeslett aljasabb korteskedési eszközöket is használt, 's az ügy diadala

egészen erszak és vér nélkül vívatott ki, st maga Deák is saját
szilaj megtámadással illettetek: ujolag nem fogadta el. Deák
üres helyét senki sem akarván betölteni a' zalaiak közöl Zala egyik követi
széke az 1843-iki országg} ülésen üresen maradt. Deáknak ilyly makacs
ragaszkodását meggyzdéséhez
miszerint zalai barátainak költségbe 's
fáradságba került erfeszítését a' számára kivívott követség elfogadása által
nem jutalmazá sokan roszalák, 's a' hazafiúi kötelességgel nem tudák
megegyeztetni, hogy magát a' közügytl, nielylyuek rá olyly sürget
szüksége van túlságos érzékenység miatt elvonja., st még azon megyében is, melyly iránta akkorig a' leggyöngédebb kegyelettel viseltetett,
nemes és tiszta lelkületét fájdalmasan sért megtámadásoknak volt kitéve.
Deák öntudata tisztaságában philosophi nyugalommal trte a' kellemetlenségeket, 's eljárását fényesen igazolta azon levelében, melyly az országgylésen 1843-ban közkézen forgott 's a' Pesti Hírlapban is megjelent,
eladván azon állás sikeretlenségét 's tarthatlanságát, melyly reá mint utasítással kötött követre, Zalamegye akkori viszonyaiban, küldi egy részének
ellenszenvétl kisérve általános bizalmat nem élvezve az utasitás-változások ingadozásainak folytonosan kitéve okvetlenül várt volna. Ki Deákot ismeri, csak iránta érzett tiszteletét fogja nevelni ezen eljárása. A'
követi tábla nyilatkozataiban ismételten Ion kifejezve a' lelkesült tisztelet, 'a elmaradása országos
csapásnak tartatott.
E' lelki állapot,
egyesülve vérmes testalkatával anynyira megrongálta egészségét, hogy
miután fürdk használata 's hoszszasb külföldi utazás sem segített rajta
gyökeresen, az 1847-iki hires pozsonyi országgylésre lett elválasztatását
sem fogadhatta el. Azonban a' közügyektl ekközben sem vonta meg
buzgó részvétét a' megyei gylésekben sokszor fellépett , a' védegylet
szentgróti osztályának elnöke 's ékesszóló véde volt, a' gyáralapító egylet
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házában
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kebelében keletkezett mórges viszszavonást , Pesten létében, egyetlen
íenye8 beszéde által megszüntette 's a' t. A' posonyl országgylésre, a'
távolból is, nagy hatást gyakorolt; az ellenzék fo emberei alig tettek
valami nevezetes!) lé])ést bölcs tanácsának kikérése nélkül 's vele folytonos levelezésben állottak. De jelenlétének hiánya m(''gÍ8 tájdalmasan éreztetett, 's elmaradásának kára bebizonyult az 1843-iki országgylés csekély
eredményeiben, ingerült feloszlásában, 's az 1848-iki napok elhirtelenkedett lépéseiben melylyeknek keser gyümölcsei az ugrást nem
természet örök törvényei szerint
ki nem maradhattak. A' magyar
független ministerium alakítása gr. Batthyány Lajosra bizatván, ez addig
hozzá sem fogott ministeriuma öszszo;íllitásához,'s a' tárczáknak kiosztásához, mig tisztelt barátját, Deákot, kinek bölcseségébe fképen helyezé
Kehidáról Posonyba nem hítta. Deák az örökké nevezetes
bizodalmát
1848-iki országgylés végén megjelent Zalamegye követi székén, melylyröl kedveért annak mindkét elbbi követe szívesen ajánlkozott lelépni,
's Cstizy
Pál le is lépett. Nyilatkozataiban bölcs mérséklet 's elrelátás
szelleme leno;ett. Bár hivatalt viselni 's rendszeresen dolcrozni nem szeretett: most azt hitte, hogy a' hazafiúi kötelesség nem enged viszszavonulást, 's Batthyány Lajos sürgetésére és az ország közkivánására elvállalta
az igazsággyministeri tárczát, Ghiczy Kálmánt vévén maga mellé státustitkárul, és Szalay Lászlót, a' legkitnbb magyar jogtudóst, a' codificáló
osztály fnökéül. Körivette magát nem anynyira politikai tekintetben
radicál, mint dolgozni szeret, munkabíró, 's higgadtelm és jellem
egyéniségekkel: a' birói helyek betöltésénél különösen nem anynyira
politikai hitvallásra 's elzményekre, mint jellemépségre, becsületesmit tle sokan rósz nevén vettek. A'
ségre 's szakismeretre tekintett
ministeri tanácsban, Batthyány Lajossal, Klauzállal, Eötcössel 's késbb
Mészárossal, mindenkor a' kiegyenlít
békitö közelít rendszabályok
mellett szavazott, folytonosan ellenzé a' törvényesség utjáróli eltérést, 's
a' szakadásra vezet rendszabályokat, remegvén az imádott haza ügyét
merész koczkára tenni, és sejtvén, hogy a' végeredmény nem felelend
meg a' vérmesebb politikusok renlényeinek. Bölcsesége azonban a' sorstömlbl kiszabadult szélvészeket meg nem zabolázhatá, 's az események
már néhány hónap múlva oda ragadták a' nemzetet, hol Deó/c Ferencz
szerepe megsznt 's a' forradalom embereié kezddött.
Tárczája körében Deák Ferencz a' megtestesült igazság 's emberiség volt, 's mint ilylyen,
a' népnek roppant bizalmával is birt. Soha ministeri kinevezést általánosb
megelégedés
öröm és bizodalom nem kisért mint az övét. Az ügyek
gyorsan haladtak kormánya alatt a' codificationális munkák megkezdettek
eskttszéki eljárás dolgoztatott ki a' sajtó vétségekre nézve, a'
törvényszéki eljárás javítására ellegesen is lényeges lépések történtek, 's
egy általános rendezés elmunkálatain szakértk dolgoztak 's a' t. A'
márcziusi törvény félreértése által felzavart 's jogtalan követelésekre izgatott fóldmivel nép korlátlan igényei igen nehézzé tették az idben az
igazságügyi minister szerepét. A' nép oraculumnak tekinté Deák Ferencz
ajkait, 's százankint kopogtata napról napra ajtaján. Az iránta érzett
általános régi bizodalom, ismert tisztelt nevének nymbusa, atyai bánása,
szives modorú bölcs tanácsai tevék csak lehetvé, hogy a' néptömegek
,
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legnagyobb részint helyesb eszmékre térítve

megnyugodva mentek

,

—

's

a'

jog korlátai közé

Mint szónok

az els
közt állott nem csak hazánkban, hol a' dagály talán, tartalmas szónoklat olyly ritka hanem világszerte is. Eladásait azonban nem
azon villámló mintegy varázservel megragadó, fényes, virágos, költi
hatalom, nem is azon elmés, csattanó hatású modor tette érdekesekké,
melyly által p. o. Kossuth 's egykor Nagy Pál olyly roppant hatásokat
idézettel, hanem a' na})fényü világosság, hibátlan szabályosság, éles
logika, diadalmas okoskodás csöndesebb de mélyebb eszmefolyam, 's
bizonyos bens, jótékony melegség, melyly a' magában természeténél
föscva hideg; és száraz lomka felett elömlött. A' hideo;en fontoló ész
érzeménydús kedélymelegséggel párosulva. Minister korában nem igen
sokat beszélt mindenkor a' mérséklet 's kibékítés szellemébon. Septemberben tagja volt a' bécsi országgyléshez küldött országos választmánynak, melyly siker nélkül 's elkeseredve jött viszsza a' fvárosból. Miután
viszszaadá oda,
a' tárczát, melylyet becsülettel meg nem tarthatott
honnét nem kérte, hanem hazafiúi kötelességbl elfogadta 's az els
ministei'ium leléptetése után a' forradalom hullámai megindultak csaknem egészen elhallgatott; nem akarván részt venni azon mozgonynak
indított meg, 's azokra bízván a' révpartra
vezérlésében, melylyet nem
vezetést, kik a' hajót neki nem tetsz irányban bocsátották tengerre,
viharok és vészek közé. A' honv. bizottmánytól távol tartá magát. Utolsó
eljárását 1848 végs napján vállalá el mint tagja azon követségnek,
melyly békealkudozás végett hg. Windischgrcitzhez küldetett a' Pestrl
távozó gylés által de el nem fogadtatott és sikert nem eszközölhetett.
O maga követtársaival együtt néhány napig letartóztattatván a' cs.
seregek Pestre bevonulása után szinte Pestre jött 's 1849. telén ott
maradt, tavaszán pedig falusi jószágára ment 's ott mai napig viszszavonulva él. Magyarország rendezése levén sznyegen nevezetesen az
siségi viszonyokra nézve kihallgatandó tanácsadás végett Bécsbe hivaSchmerlmg birodalmi igazságügyi ministerhez
tott, de a' meghívást
intézett 's a' lapokban is közzé tett levelében elmondott okoknál fogva el
nem fogadá minthogy a' Magyarország irányában követett politika
ellenkezett meggyzdésével. Deák Ferencz, a' bölcs, de nem anynyira
bátor politikus a' hevesebb véralkatú hazafiak roszalását ujabb idkben
ki nem kerülheté, de az id 's tapasztalás fényesen igazolta jóslatait, miket
olylykor prófétai lélekkel hallatott, 's politikájának szolgáltatott igazságot.
Bebizonyitá, hogy
a' legjobb magyar diplomata 's politikus. Deák
Ferencz, már természeti jelleménél 's vérmérsékleténél fogva sem forradalmi ember, 's forradalmi vezérségre nem alkalmatos, de nem is vágyott. O
békés rendezett állapotok vezéréül , irányadójául született 's csöndben és
nyugalomban bölcs törvényeket írni, ezeket világosan formulázni, a' kivívott szabadságot bölcs tanácsai által minden fenyeget szirttl megrzeni
ez volt természetes feladata melylytl a' medrükbl kitört hullámok
A' mi Deáknak, hazánk ezen classicus mveltség 's jellem
elsodorták.
igen egészséges kinézés, piros pozsgás,
Aristidjének, külsejét illeti,
szabályos szép arczu, lelkes szem, közép magasságú testes férfiú; társalgása mindenkor tartalmas 's tanúságos de a' mellett kellemes , és elmés
szorítva
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oiryénisrgcknek, kinek nyilt homlokán 's
szabályos iirczvonásain ül lelkének arany tisztasága,
szepltlen becsületessége és kitünleg szép, lelkes szemeibl melegen
sugárzik észnek és kedélynek megragadó harmóniája. A' nemzet ismeré 's
emlitésre sem méltó csekély kivételekkel méltánylá e' nagy fiát. A' nemzeti kitüntetések csoportosan áradtak !jZ(M-ény fejére, 's bven pótolták a'
keresztek 's rendek hiányát hazájaért dobogó kebelén.
Deák Ferencz,
a' kedvez sors által fentartatva a' haza jövendje számára, kikerült
minden személyes veszedehnet mibe sokan önhibájuk nélkül is bele
sodortattak, és senki sem kételkedik, hogy a' legbölcsebb magyar, a' hü
hazafi, a' tántorithatlan becsületet; ember minden viszonyok közt sokat
fog még használni fajának, haziijának
melylynek fájdalmaiban lelke
nagyságához aránylag osztozik.
T.
Debreezen, szabad királyi város Bihar vármegyében, 's egyszersmind
Magyarországnak Pest után legnagyobb 's legnéj)esebb városa, Pesthez
24 mag}'ar mérföldnyi távolságra, egészen róna vidéken. Hoszszas kerekded formára van épitve 's kerülete 1 mérföldet foglal el. Utczái hoszszak
és szélesek 's nagyrészt egyenesek is de kvel nincsenek kirakva. Az ó
város maga mély és széles árokkal vétetik körül 's bele 8 kapu vezet. Az
árkon kivül van az Ispotály nevezet külváros egy ref. szentegyházzal,
több uj ültetvény és az idegen kereskedk
's
deszkából épült
sátorai utczákra felosztva, melylyek különben lakatlanok, de a' hires 4
országos vásár alkalmával megnépesülnek, ezekben áridván a' mondott kereskedk portékáikat. A' házak többnyire földszintiek cseréppel és zsindleylyel fÖdöttek ámbár ittott nádasokat is láthatni még. Csaknem mindenikhez tágas udvar és kert tartozik. Nevezetesebb épületei a' roppant
nagyságú, 2 toronynyal ékesített uj reform, szentegyház a' városnak
csaknem közepén közel hozzá a' kétemeletes collegiumépület , a' ref. ó
szentegyház magas bádogos tornyával, a' piaristák zárdája és szentegyháza, melylynek alapját gr. Csáky cardinal vetette meg 1726-ban, a'
városháza, sóház, dohánygyár, 's a' magán épületek közül Bekkné aszszonyság igen diszes háza. Népessége 61,283 lélek, kik mintegy 2000 római
katholikust 's egy pár száz evangélikust kivéve mindnyájan ts gyökeres
református magyarok, mind ez ideig el nem korcsult ers, izmos, szorgalmas és nyiltsziv emberek.
foglalatosságuk a' földmivelésen és
baromtartáson kivül a' nyers termékekkel 's barmokkal! kereskedés, és a'
kézmvesség mindenféle alakban. Különösen említést érdemelnek a' vásári
magyar szabók szrszabók , gubacsapók csizmadiák csutorások pipacsinálók féssök vargák szíjgyártók , kik Magyarország nagy részét
bejárják kézmveikkel. A' szorgalmas fehér nép pedig a' szappanfzésben és kenyérsütésben tünteti ki magát és méltán, mert a' debreczeni
szappan fejérségére 's könynyüségére, ugy szinte a' buzakenyér is ország
szerte hiresek. Salétrom szerfelett sok fzetik. A' hentesek százanként«veszik
Öszsze's hizlalják meg a' sertéseket, 's Szepes, Gömör, stb. megyéket Debreczen tartja ki szalonnával. Van itt a' reformátusoknak virágzó collegiumok, vagy anyaiskolájuk, melyly Magyarországban legrégibb 's legnagyobb ilylynem tanintézet, 12
's ugyananynyi al-oktatóval, 's átméröleg 600 fels 's 1200 alsó osztálybeli tanulóval jeles könyvtárral ós
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physikaigyüjteménynyel. Továbbá találtatik itt egy gymnasium a' piaristák
felügyelése alatt, jó karban lev árvaház harminczad-, posta-, sóhivatal.
Négy országos vásárja a' pesti után egész Magyarországban legnevezetesebb, A' város roppant határa kelet fell Szathmár vármegyéig szögellik, fekszik Bihar és Szabolcs vármegyében, szinte 10 mérfoldnvi
hoszszaságbau a' Tiszáig nyúlva szélessége két, néhol egy mérföld, a' gr.
Gyulaiak birtokában lev macsi és hegyest puszták közt pedig alig fél
mértöld. A' keleti oldalon nagyobbrészt erdség van, u. m. a' Gát,
Pacz Savóskut Haláp , Bánk , Nagycsere Monostor és az
Fancsika
Apa fája, melylyeknek a' város felé közelít részei részint éjszak, részint
,

;

,

,

,

,

dél felé is kiterjednek. Ezen erdségek lapályain terjedelmes kaszállók is
léteznek
melylyek a' polgárok által biratnak , 's a' nagyobbak mellett
tanyaépületek is voltak, melylyekben a' kaszállókat 's takarmányt
emberek laktak ezek azonban az erdpusztitás gátlása miatt eltöröltettek , 's helyettök tetnélküli kunyhók állíttattak. Az erdei kaszállókon
termett szénának nagyobb része kint az erdben étettetik meg a' teleltetés végett odahajtott marhák által. Éjszak fell egy órányi járásra a'
várostól fekszik Hadház felé Pallag 4000 holdas puszta, nielyly haszonbérbe van adva; ugyancsak éjszak fell a' Nagyerd másik oldalánál van
helyezve a' böszörményi ut mentében sC folyási igen termékeny 's néhány
száz holdra
kaszálló. Ezután következik a' város körüli több ezer
holdat tev legelögyep, melylynek éjszaki és keleti oldala felé fekszik
maga a" város , szllskertekkel körülövedzve. Dél fell a' legelgyep és
ondódi puszta mentében, Szepes és Ebes polgári tanyákkal rakott puszták helyezvék, keleti oldalában pedig, a' várostól '/^ órányira a' szepesi
900 holdas, nagy részben szántóföldnek is használtatható városi kaszálló.
A' város körüli legelgyepen túl nyugot felé kezddnek az ondódi
pusztán a' háztelkek után es földek egy tagban minden'ház után mintegy 30 anynyi nagyságú föld , mint a' bels telek 's valamint a' küls
pusztán tanyákat , úgy ezeket is elkülönözve bírhatják a' tulajdonosok,
de eddig el nem adhatták külön
házaik nélkül. Az ondódi pusztán túl
egybefüggésben esik a' hegyesi , polgári tanyákkal rakott puszta, ezzel
ismét egybekapcsolva a' várostól már 3 mérföldnyi távolságra az elepi
legterjedelmesebb, szinte polgári tanyákkal ellepett puszta, melylyhez
kebeleztettek a' Vajdalapos , Fert , Kis és Nagyálomzug , Lengelaposa
nev pusztarészek. E' pusztának Kösü vize mentiben fekv része Kösüszegnek neveztetik. Az Elep szélét, a' hortobágyi nagy legel felé, körülövedzi a' Kadar cs vize, melyly a' Tisza árjából vévén táplálékát, száraz
években kiszikkad. Az elepi pusztán túl van a' Hortobágy melléki több
mfdre
legelgyep , melylynek azonban rendkívüli árviz idején
csak kis része marad szárazon , de hátasabb részeirl hamar lefoly a' viz,
más része folyvást sasos gyékényes és sombokos kevés hasznú legelt
ad. A' Hortobágy vizénél van a' városi nagy vendégfogadó, 's hozzá
közel a' niátai 600 holdas városi és a' malomzugi néhány száz holdas
kaszállók. E' nagy terület, melylynek közepét a' Hortobágy hasítja,
általában szikes vegyületü, melyly ugyan jól tápláló füvet ad, de keveset , és csak kétheti szárazság is aszályt állit el. E' hiba fleg megvan
a' k. kincstártól birt Zám és Ohat pusztákon , melylyeken az eke alá
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ml vélhet vagy kaszúllónak használható föld nem tesz többet 7000 holdK' szántútoldek nem debrcczenl polgárok által használtatnak, hanem
a' körült'ckvö tl«zal helységek bérlik ki évenkénti
kiosztás szerint, olyly
Ibrmán hogy egy hoUl t'iUdtl egy köböl tavaszéletet adnak, 's a' város
kaszállóin egy napot dolgoznak. Az oliati pnsztán van a' város majorja a'
felügyeli lakkal, hol a' város ménese Is tanyázik. E' tisztség körébe
tartozik a' fenirt falusiak haszonvételében lev földekre ügyelni, azokat
kiosztani, egyszersmind a' városnak mintegy 100 kanczából 's ehhez
alkalmazott nevendékcsikúkból 's néhánv csödörbl álló ménesének ffondját viselni. A' ménes szükségén felüli takarmány leggyakrabban erdélyi,
úgynevezett purzsáaoknuk adatik el, kik juhseregeikkel télre a' tiszamelléki lapályokra levándorolnak, 's áttelelvén itt
miután juhalk leellettek,
Hz. György nap után ismét viszszatérnek Erdély bérczeire. A' polgári
tanyák, mint mondók a' s^-í'pcs?
ebest, macsi
kis- éi^ nagy-hegyesi \a
elepi pusztákon vannak elhintve. A' tanyaföldek birtoki menynyisége
mezei törvény által van szabályozva, három nyilastól kezdve (egy nyilas
9000
öl), minél kisebb terület tanya-felfogáskor nem adatik, fbkonkint feljebb 16 nyilasig, melyly körüll)elül 130 lioldat tesz, 1100
ölével számitván. E' íÖldmenynyiségen kivül van mindenkinek ház után
való földe melyly 30-szorta nagyobb mint a' bels telek. A' tanya és ház
utáni földeken kivül is osztatnak még két és hét évi haszonvételre, mérsékelt bérért szántóföldek
melylyek ürgenyilasoknak neveztetnek. Az
erdei kaszállók menynyiségének is van mértéke, t. i. 10 boglyasnál többet egy polgár nem birhat. Minden nyilas után joga van egy polgárnak
a' városi nagy legeln 5 darab öreg szarvasmarhát vagy lovat
vagy e'
helyett 50 darab juhot vagy sertést legeltetni, igavonó marháin 's a'
városban tartott fejs marháin kivül; mi ezenfelöl van, legelbért tartozik érette fizetni.
Debreczen mint pecsété vallja, már a' XlII-ik század második tizedében városi joggal birt, oklevelekkel mindazáltal szabadságait a' XV-ik századnál feljebb vinni nem lehet. 1805-ben Buda
kiváltságait nyerte meg, ekkor az is rendeltetvén, hogy kfallal kerittessék, de hogy ezek valaha felépültek volna, semmi sem bizonyltja.
1410-ben Zsigmond király Szklabonya várral együtt Balicz-^ky Andrásnak
13 ezer forintért elzálogosította. Késbben Belgrádért György ráczországi
despota kapta meg cserében több várossal együtt de ez Debreczent ama
halhatatlan magyar hsnek Hunyady Jánosnak engedte. Jánosról hátramaradt özvegyére Szilágyi Erzsébetre szállott. Mátyás király adományából Zápolya János vette át. Mátyás halála után 1490. a' Rendek Corvinns
Jánosnak ajándékozták; ez Debreczent 's több más helységet 1492. Derencsényi Imrének nyolczezcr aranyforintért zálogba adta késbb ismét
Zápolyára '^ntoii. II. Lajos eleste után /. Ferdinánd Debreczent, Cheri ai
Móré Lászlónak ajándékozta; Zápolya János pedig mindjárt országlása
elején Artándy Pál mármarosi fispánnak engedte 's ezt a' birtokban I.
Ferdinánd is megerositette. Debreczen birtokosai közt olvashatni Seredy
Gáspárt is, ki ezt. I. Ferdinándtól zálogban kapta. Az 1538-ban történt és
1552ben megújított egyezkedés következtében Debreczen 11. Jánosnak,
Zápolya örökösének vlszszaadatott. Ennek halála után mindig az erdélyi
tejedelmek bírták; végre koronánk alá jutott, és mieltt iÍMi/o//' 1600-ban,
nál.
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szabadságait uj adományokkal ersítek,
török és tatár seregek által szenvedett számtalan nyomorai után 1693-ban újra a' királyi városok sorába vétetett 's
1715-ben beczikkelyeztetett. A' forradalmi háborúban polgárainak az
aradi ostromnál 's az erdélyi harczokban kitüntetett vitézsége által lett
ki nem ismerné a' debreczeni ,,t)eres pánt likasok" nevét?
hiressé
méginkább pedig azáltal hogy a' pesti országgylés 's a' m. kormány
1849 elején Debreczenbe tétetett át, és nagy reform, egyházában mondta
ki Kossuth Lajos kormányzó az april 14-iki határozatot, t. i. MagyarorDebreczennél
szág függetlenségét Austriától. (1. Országgylések).
melylyben az oroszok hg.
volt aug. 2-kán azon elhatározó ütközet
Paskewich és Konstantin fhg személyes vezérlete alatt, Nagy-Sándor
keményen megverték 's Nagyvárad
tábornok seregét hirtelen meglepve
F. E.
felé szorították. (1. magyar háború).
Decaudolle Ágoston egyike korunk legnevezetesb természetbúvárainak született 1778-ban Genfben. Családja egyike volt a' vallásüldözések miatt kivándorlott régi franczia nemes családoknak. Alsóbb iskoláiban költi tehetségei által tntette ki késbb pedig egészen a' komoly
történeti tanulmányoknak adta át magát. De 1792-ben a' genfi kormáuy
eloszlásával atyja falura menvén lakni itt a' természet kincseivel ismerkedett meg és a' botanikával kezde foglalkozni A' jogtanulmánynyal
felhagyván az 1796-iki telet Parisban tölte, és a' hires Portai, Fourcroy
és Vangelin természettani és vegyészi felolvasásait hallgatta. Ezen tanulmányának eredménye volt az, mikép késbbi munkáiban a' botanikát a'
1798-ban
vegytannal és természettannal törekedett öszszekapcsolni.
másodszor utazván Parisba, itt Astragologia és az Encyclopédie méthodique-ben irt czikkei által a' tudós világban szép nevet szerzett magának.
1802-ben a' Collége de France-ban mint Cuvier helyettese füvészi felolvasásokat tartott. A' kormány megbízásából egész Franczia- és Olaszországot beutazta botanikai vizsgálatok végett. 1810-ben Montpellierben
tanítónak neveztetett ki. Napóleon buktával, hogy a' reactio áldozata ne
legyen, Genfbe viszszatért, hol tanszéket kapott, és a' canton képviseli
közé is megválasztatott. Mint ílylyen, élte végéig buzgó részt vett a' közügyekben, különösen sokat mködvén a' nemzetgazdászat rendezésével,
jótékony intézetek állításával, közigazgatás javításával és a' tanítási
reformokkal. Tanórái pedig olyly jelesek voltak, mikép a' társaság felsbb köreibl is sokan látogatták. Ezeknek és azon számos külföldieknek,
kik kedveért Genfben idztek, kénytelen volt külön felolvasásokat tartani
A' füvészet körében megjelent régibb munkáin kívül,
a' botanikából.
melylyek mint a' Théorie élémentaire de la Botanique , igen sok uj eszméket és ismereteket foglalnak magokban, 1818-ban elkezdé általános
növényrendszerét kiadni. Látván azonban, hogy annak kivitele az emberi
életkört felülhaladja 1824. 's következ években Prodromus systematis
naturális regni vegetabilis munkáját indltá meg. 1825-ben Memoires sur
és 1828— 38-ban: Collection de memoires
la familledes Légumineuses,
Az Essai élemen
pour servir a Vhistoire du regne végétal adta ki.
taire de Geographie botanique és Dictionaire des sciences naturelles 18
köteteiben a' növényzet geographiájáról való nézeteit fejtette ki. A' tudoés /. Leopold 1689-ben
sokféle viszontagsága, 's
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korunkban a' botanika állit el,
búvárkodásainak köszöna' növényzetnek faj "s nem szerinti
általános átnézése és a' fajoknak csoportozat szerinti osztályzása körül, mi
a' természet után képeztetett.
D. élte utolsó éveit betegeskedés közt
állása, melylyet

nagy részt D. fejtegetéseinek
het. Különös érdemei vannak
,

és fáradhatlan

—

töltötte, és végezte 1841. sept. 9-én.

— Herbariumját és más

gyjtemé-

fiának hagyta olyly feltétel alatt, hogy a' közönség használatára
mindig nyitva tartsa és a' Prodromusí ílytassa. - Sz. I.
DeiiihardískMii (Lajos Fcreiicz), ismeretes és kedvelt szinmüiró, szül.
1789. Bécsben, a' hol tanulmányait is végezte elbb a' Therezia lovagakadémiában, azután az egyetemnél szépmtani felolvasásokat tartott, és
1832-ben Scfireyi'ogel helyébe az udvari színháznál titoknokságot vállalt.
Késbben censor és aligazgató lett az udvari színházban melylynek
fénye az
dramaturgusi befolyása alatt sértetlen maradt ha emelkedni
nem birt is.
Darabjait leginkább szivélyesség, szép nyelv, ügyes és
egészen a' színpadra számított rendezés jellemzi, 's bár általában véve,
az eredetiséget, 's a' tárgynak mély költi felfogását azokban nem találhatni , egynéhányban mégis félreismerhetlen a' meglep fordulat és
kivitelbeni biztos tapintat. Ezt lehet elmondani költeményeirl is.
1826-ban „Üramatische DichlutigetV' jelentek meg tle melylyek nem
nagy sensátiot csináltak ; tÖbb bágyadt érzelékenység közt itt fordul el

nyeit

,

;

,

,

,

,

—

,

a'

„Boccaccio'"''

drámai költemény

is,

melylynek minden érdeme, hogy

szép versekben van irva. Jobbak ,,Theater'' (Bécs, 1827.) cziraü munkájában foglalt apró darabjai ezek közt ama kedélyes kis vígjáték ,,Az
elfátyolozott hölgy", „Florelta", a' ,, Danaé képe". Külön jelentek meg
„A' házasság bajai" (Bécs, 1820.) vígjáték; „Maximilián herczeg násza"
drámai költemény (Bécs, 1832). A' színpadon leginkább tetszenek „Hans
Sachs" (Bécs, 1829.) melyly második kiadásban még más darabokkal
együtt, D. „Theater" czimü munkájának, második részét teszi (Bécs,
1833.) és az angolra is lefordított vígjáték „Garrick Bristolban" (Bécs,
1834). Mint lyrai költ D. igen kedves j mint útleiró egy kissé felületes
„Uti vázolatok" czimü iratában (Bécs, 1831). Ezen utazását Németországon keresztül tette, hogy 1829-tl fogva az általa sok itészi tapintattal szerkesztett „Irodalom
évkönyvei" számára dolgozó társakat
nyerjen.
iS^.
,

:

—

Delacroix (Ferdinánd, Viktor, Ödön). Egyike korunk legkitnbb,
legkedveltebb történeti festészeinek. D. alapitója és legels képviselje
azon uj franczia iskolának, melyly romantikainak neveztetvén modorát
,

és Ízlését mindenfelé elterjeszté. Ezen iskola ellentétéül alapíttatott általa
azon classikai iskolának, melylyet a' hires Dávid képviselt.
Delacroix

—

Charenton - Saint - Maurice-ben 1798 évben.
Els tanítója Guerin volt, ki azonban növendéke irányának 's jellemének
kifejldésére semmi befolyással sem lehete. Egyszer, habár nemes Ízlészületett Paris közelében

sét és a' természet bájai iránti érzelmeit nem tudta tanítványa kebelébe
csepegtetni. D. felléptével mindjárt ellentétbe állitá magát az akkor

uralkodó franczia festi iskolával. Heves véralkatának és rendkívül hatalmas képzel tehetségének legkevesbbé sem felelt meg azon egyszer,
mérsékelt és higgadt modor, melylyet Davidék követtek müveikben. Ö
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egészen más, sokkal magasban röpkecl térre, merészebb tájakra akarta
a' festi ecsetet. Neki meglep szinezet, rendkivüH jelenetek, 's az élet
's természet nem mindennapi szokatlanságai kellettek.
Ezen eltérésnek
és ellentétnek annál nagyobbnak és szembeötlbbnek kellett lenni, miután
Dávid az els forradalom alatt készitett 's hirét megalapított „Horatiusok
és Curiatiusok esküje" darabja által a' festészetbe az antique modort
hozta be. Delacroix ezen az ujabb kori festészetre károsan hatni kezd
modor ellenében meglep költészetét 's rendkivüli nagy eszméit állitottafel.
Ezáltal tökéletes szakadás hozatott be a' festi iskolába, melyly
Delacroix fellépte után két felekezetre oszlott a' classikaira és romantikaira.
D. müveit a' borzasztó és rémitést gerjeszt jelenetek különösen kitüntetik. Igen nagy hatást gyakorlott legels ismeretes müve
le massacre de Chios 1824-ben, melyly a' David-iskola legdühösebb
megtámadásait vonta maga után melylytl azonban a' mély tehetséget
és eredetiséget senkisem tagadhatta meg. Nem kevesb hatással volt:
le Sardanapale müve is, melyly 1828-ban állittatott ki. Ez, melyly
Sardanapalt máglyán álló fényes ágyban rajzolja
midn haldokolva
aszszonyait cselédjeit, lovakat és kutyákat fojtogattat
rendkívülisége és túlfeszített képzetei által különösen jellemzi ezen uj iskola modorát.
A' többi elhíresült müvei: Le Christ aujardin dés Olimers.^zkivételkép nemes egyszersége és mély érzelmei higgadtsága által tnik ki.
Továbbá, /a Mórt de Marino Faliero, LeJustinien, Le Tassé dans l'Hospice des fous, Milton et ses filles, 1827-bl; Le comhat dupascha et du giaour,
La Barricade de jnillet 1830, Le massacre de Véveqiie de Liége, Le Cardinal de Richelieu officiant dans la chapeUe du Palais-royal. 1831-bl,
Charles - Quint touchant de Vorgne au monastére de St. Jitst, 1833-ból:
La Bataille de Nancy, les femmes áAlger, 1834-bl végre: Locusta, Athalia
Gericault emlékei Chilloni fogoly melylyet L. Byron után készitett.
Mindezen müvei, melylyeknek a' festészetben egy uj kort kellé teremteni,
erteljes és ragyogó szinezet, történeti hség, merész felfogás, meglep
szerkezet és tökéletes jellemrajz által tüntetik ki magokat. A' hatás,
melylyet gyakorlottak és a' szépség , melyly mindenkit elragadott sebesen terjeszté el a' romantikai izlést. Azonban számos ellenei is akadtak,
különösen felhozták
kik minden hiányait túlfeszítve hirdetgetek
's
ellene, hogy a' jellemek szépségét és nemességét gyakran feláldozá a'
szinezet keresett hatásának. Ellenben hivei 's barátja! több szé^jséget
láttak müvein mint a' legels mestereknél.
D. 1824-ben a' kormánytól arany emlékpénzt kapott, ,,Les femmes aAlger" müve a' luxembourgi
palotában állittatott fel. Itt ezenkívül még két müve látható: Jelenetek a'
Chiosi mészárlásból és egy jelenet Dante comoediájáhól midn Dante és
Virgil körülhajókázzák a' poklot.
Az 1841-ik párisi mkiállitásban
igen kitnt két munkája, az egyik Konstantinápolynak keresztesek általi
bevételét ábrázolja, a' másik egy hajótörést állit élnkbe, melylynek
merész kivitele és meglep eredetisége k()zfigyelmet ébresztett. Ugyanis: Egy zsidó
azon évben jelent meg tle egy igen kedves társalgási
Göthe Faustjához és 1843-ban Hamlethez
menyegz-ö Maroccoban.
rajzokat irt, melylyeknek helytelen- és önkénytességét hozzák fel ellene
vádul.
Delacroix az irodalomban is nevezetes helyet vivott ki magaátvinni
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nak. A' fíerue de P ár is -hun je\vnt meg- tle: Essai snr les nrtistes céléhres külüiiüsen pedig Kat'aclrül. Ezen irói mü styljénck méltósága által
,

t^pen ugy,

mint eszméinek igazságossága és magas emelkedettsége

—

közdicsérctct nyert.

Sz.

által

I.

Uclaroclie Pál. Egyike a' legújabb franczia iskola nevezetcsb történt
festinek. Született Parisban 1 7 í) 7-ben. Eleinte a' táj festészettel foglalkozott mintán Le Gros mester vezetése alatt az els elemi képzettséget
megszei'czte. 1817-ben tájkéjü pályadíjért versenyzett, mit el nem nyerhetvén, egészen le akart mondani kezdett pályájáról. Azt azonban mégis
lolytatván, többé nem dulgu/.ott tájképeket hanem kizárólag a' történeti
iestészetre adta magát. Ezen tér volt az, melyly tehetségeinek legjobban
megfelelt, hol rövid id alatt liirt 's nevet vivott ki magának. Feltnvé
1822-ben lett ,Joas' müve által, melylyen az mint gyermek szabadittatik
ki a' halottak közül. E' kép, melylynek drámai hatása köz dicséretet szerzett a' mvésznek, most a' luxembourgi palotában létezik. Ez után jelentek meg tle Je«/<//e d'Arc, Caracci Hannibál halála, fíichelieu, Gray
Johanna kirégez4etcse Baléin Anna, Paulai szent Vincze , midn XIÍI.
Lajos udvara eltt szónokol 1834-bl, Mazarini halála és Guise herczeg
jueggifilkoltatása Blois várban, melylyet 1835-ben készitett. Ezeken kivül
még igen sikerült müvei Ed tárd gyermekei a' londoni toronyban, Croniírell és a' két ifja herczeg , Duranti halála -a Louvre-ban, egy rémjelenet
a bartholomei éjbl a' beteg orleansi leány. Minden müveit különösen
kitünteti azon tökély
melylyet a' jellemrajzban tud kifejteni. Innen
különösen azon meglep hatás , melylyet a' mvészre ugy mint a' közönségre is tnek müvei. Egy más oka azonban ennek abban is rejlik, mivel
mesterileg kezelvén a' szinezést és árnyazatokat, a' legvalódibb élethséget tudta személyeire és tárgyaira elárasztani. Ezen élethség
képeiben a' legkisebb részletekig és a' legélénkebb arczkifejezésig terjede.
1834-ben azzal bizatott meg, hogy Parisban sz. Magdolna egyházát
annak történeteibl vett frescorajzokkal diszesitse fel. Ez okból Olasz,
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,

országba utazott,

a'

régi olasz

mvészeket

és

a'

frescofestészetet tanulni.

Ezen

olaszhoni tanulmányainak nyomait fellelhetni minden késbbi
müveiben. A' legjobb eredménynyel sikerült neki a' régi olasz mesterek
egyszerségét és szigorát az elhaladott mvészet tapasztalatival öszszeolvasztani. Az ujabb franczia iskola hiányait csak igen csekély mértékben
lehet nála feltalálni, mire fkép sz. Czeczil és sz. Amália arczképei elég
tanúságot szolgáltatnak.
Legtöbb müvei rézmetszésben is megjelentek

—

legels franczia mvészektl 's ilyly alakban egész Európa eltt ismeretesek mert mindenfelé elterjedének. Családi élete elég boldog, nje a'
hires Vernét Horace leánya. 1832 óta Delaroche az institutumnak tagja.
Gyula az elbbinek testvére szinte a' történeti festészettel Foglalkozik éa
pedig dicséretesen. Nem csodálhatni azonban, hogy Pál kitnsége melleit
olyly hirre nem emelkedhetett, milylyenre elég érdemei lennének. Sz. L
Di'lavi|U;iií'. L János Ferencz Kázmér. 1819. évoctob. 23-án az újonnan
felépített Odéon megnyittatott. Az igazgató Picard úr mindent megtn,
a' közönség vágyának kielégítésére. De semmit sem lehete azon élvezethez hasonlítani, melylyet az eladott darab gyönyörei nyújtottak. Minden
várakozás fölül lu mulya. A' szerz mindenkit tökéletesen kielégített,
a'

,

,

,
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közönség részérl rendkivüli kitüntetést nyert. A' tapsok és lárma
a' színpadon meg nem jelent. Ezen kitüntetett szerz
Delavigne Kázmér volt, és darabja a' már akkor elhiresült Vepres siciliennes. A' cselekvények sebessége, 's a' szabad szellem, az élénk és ragyogó
styl melyly költnknek egyik legfbb ékessége, rendkivüli hatást tön.
rajza pedig méltó meglepeA' siciliai azon kori szokások és erkölcsök
tést okozott. Ezen ritka tetszést nyert darabot a' Théatre-Francais olvaés a'

nem sznt meg, mig

,

h

sem akarta méltatni, és két év múlva csak olyly feltétel alatt fogadta
hogy sohasem adattassék. Egy biráló színészn ezen ítéletet azzal
iudokolá
,,qu il y aurait inconvenance á mettre le mot Vepres sur une
affiche de theatre et que pour sa part elle ne souífrirait jamais ce scandale."
Ezen igen üldözött tragoedia azután 300 folyvásti eladásban
részesült, és a' száz els többet hozott be 400,000 franknál.
E' darab
sásra
el

,

:

—

alapitá

,

—

meg Delavigne

hírét és

kitn

nevét.

Ez

volt eg3'szersmind elha-

tározó lépés azon hoszszas küzdelemre, melyly közte és a' romantika közt
folyt, melylyet Hugó Victor és Lamartine, más részrl pedig Chateaubriand és Lammenais képviselének. Ez idben a' szabadelv iránynak,

fkép

a'

színpadon legfbb képviselje Delavigne volt

,

mig

ellenfelei a'

királyság érdekeit védették.
azonban az uj költi iskolának nem volt
ellenére, nem is idegenkedett attól anynyira, hogy vele sokban, kivált
1830 után ne rokonult volna. O mintegy középpontot képeze a' régi és
az uj tan 's irány között. Delavigne született Havre-ban 1793. évi april
hóban, meglehetsen gazdag szüléktl. Atyja kedénykereskedést vitt,
és e' nemben Havre közelében terjedelmes gyára volt. Tanuló évei alatt
semmi jelét sem adá kitn észbelí tehetségeinek és fényes jövjének.
Csak 1811-ben kezdte magára vonni a' közfigyelmet. Ez évben az akkori
Napoleon-féle lyceumban rhetorikát tanulván, a' római király születése
ünnepére egy dithyrambust irt, melyly igen sok szépséget foglalt magában köz tetszést nyert, és a' Moníteur kitüntetését is kiérdemlé. Erre
még néhány ítjukori próbaversezetei jelentek meg, mint XII. Károly
Narvánál, Delille halála felett és Polyxene, melylyek öszszes müvei
kiadásában nem jelentek meg.
1815 után mint lyrícus valódi népszerséget és mély rokonszenvet vivott ki honfiai körében. Delavigne felöl
méltán lehet mondani a' költ szavai a' nép gondolatai. Azt hozzák
ugyan fel bírálói ellene , hogy érzelmeit és költi ihletettségét nem keble
szentélyébl merítette
hanem azokat az id és események teremtették.
De nem említve mvei költi becsét és számtalan szépségeit, tehete-e
többet mint azt, hogy a' nép érzelmeinek leghbb tolmácsa, legvilágosabb
viszhangja ln, miáltal az érzelmek nemesítésére és ihletésére ujabb forrást
nyitott volt. A' franczia nemzet a' restauratio által életének leggyászosabb korszakába jutott. A' franczia tricolor európaszertei dicsségét
mindent megsemmisít veszteség a' hs fegyverek világrendit gyzelmeit szégyenteli bukás és a' tálnyomó uralmat idegen elfoglalás váltotta
,

—

:

,

,

,

A' nép minden érzelmei e' roppant csapások szégyenében gyászáés a' legkeserbb boszankodásig terjed keservben fájdalmakban
pontosultak öszsze. És midn ílyly lehangolt szív 's lélekben leveretett
állapotban nem él, hanem teng a' franczia nemzet, megjelenik egy költ
23 éves korában, és szemközt a' gyzelmes és hatalmas ellenséggel életet
fel.

ban

,

,

,

,
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nép kcsciv-crztlimlack, kifejezi vesztettjei és csapásai

á(l a'

feletti

siral-

mát de egyszersnnnd bátorságot is önt kíndulta kebelébe, és a' jöv
nagysága 's reményei felé iriínyozza érzelmeit 's gondolatait. E' költ
Delavigne M)lt ki ilyly hangon hatalmasan felszólalt, midn mindnyájan
,

,

tanácsosbnak

tartották oltitkohii

's elrejteni gondolatjaikat 's érzéseiket.
fényes nevet: nép költje, a' vaterloói csata után irt d Messeuiennes
által vivta ki. Az elst:
La bataille de Vaterloo , az itt elvérzett
hsök emlékének szentelte; a' másodikban a' museum és emlékek pusztításai 's idegenek általi rombolásai ellen emelte
Amazt
fel szavát.
nem végezhette volna be nemesb öntudattal, és magasi) nemzeti büszkeséggel, mint azon végszavaival: ,,Et vous, peuplcs si fiers du trépas de
nos braves, vous les témoins de notre decuil ne croyez pas dans votrc
orgueil, que pour étre vaincus, les Francais soient esclaves. Gardez-vous
trirriter nos vengeurs á venlr peut-étre (jue le elei, lassé de nous punir
secondcralt notre courage et qu'un autre Germanicus irait demander
compte aux Gcrmalns d'un autre áge de la défalte de Varus.^' A' harmadikban egységre öszszetartásra buzdítja nemzetét. A' következ Messenlennes-ben már csendesebi), békésebb hangulatot nyilvánít. Az érzelmek
már csillapodnak, a' keserség elveszte erejét, és azért a' költ elégnek
találta a' Jeaue d'Arc élte és halálának megéneklésében nemzete dicsségének fényes endékeit megújítani, és az idegen elfoglalás ellentételeül
a' haza földjének megóvására buzdítani a' népet a' történetek egyik legfényesebb példája által, midn egy
verte ki a' franczla földrl az
idegen angolokat. Következ lyrai müvei szintén a' nép közérzelmeinek
és vágyainak tolmácsai
melylyeket az akkor a' görögök szabadságharczai az olasz és lengyel küzdelmek irányában nyilvánított. így keletkeztek Le jeune Diacre, aux ruines de la Gréce paienne, Tyrtée aux Grecs,
le voi/ageur, melylyckben dicsítve a' görögök küzdelmeit, Európa rokonszenvét felébreszteni sietett. így éueklé meg Nápoly harczait is
Parthénope et iEtrangere czlm alatt, mihez Kómában és Velenczében létekor

Azon

,

,

;

,

,

hsn

,
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:

még

több szabad érzelemmel tölt darabokat irt. 1821-ben Napóleon
meghalván, Delavigne
verseivel dicsitette, de egyszersmind megrótta
önkénykedését és zsarnokságát is. Késbb Foy ki elbb a' csatamezn
szerze magának hervadhatlan babérokat aztán pedig a' szabadelvek
során mint szónok tette magát felejthetetlenné
múlván ki, erre irta D.
Les funérailles a ersét. A' júliusi napok legmagasb fokra emelek szabadérzelmeit, melylyeket, a' nép közérzelmeit is tolmácsolva a' kedves
la
Parisienne 'stöbb más darabokban örökített. így viszhangoztatá a' francziák vágyalt a' lengyelek irányában is a': Varsotnenne, Dies irae de Kosciusko verseiben. Ezek valának utolsó lyrai müvei, melylyeket ellenei
Beranger és Hugó V. munkáihoz hasonlítani sem akarnak mintha elég
bensséget, forró lángokat, és önálló eredeti lelkesedést nem fejeznének
ki. De aligha nem lesznek azok eléggé megczáfolva, ha azon idkre
gondolunk vlszsza, melylyekben azok születtenek és azon véghetlen
lelkesedésre melylyet gerjesztettek, és tetszésre, mit akkor általánosan
nyertek volt. Akkor azon korabelieknek kielégitleg elég volt a' lelkesedésre a' szavakat hallani ,,Polonals, á la bayonette! C'est le eri par nous
adopté,qu'en roulantle tambour répete: A' labaionette! Vive la libertél
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si Dieu ne peii Tentendre, eh bien! inourrons pour la défendre, et
Kétséget nem szenved azonban, mikép
nous irons nous pláindre á lui."
mint szimüiró nagyobb tökélyt és emelkedést fejtett ki. Az emiitett
Vépres tragoediát nem sokára a' Les comédiens comoedia követte, melylyet a' Theatre Francais ármányai ellen irt, 's általában a' színházak
irói üldözéseinek kitüntetésére. Victor szerepében mindenki rá ismerhet
a' szerzre. E' darab kellemei és ragyogó jelenetei fényesen kitüntették
1821-ben Pária tragoediát irta, melyly decemcomicai tehetségeit.
melylynek költészete 's ragyogó
ber 1-én adatottaz Odeonban. Ezen
a' szerzt a' legels lyricusok sorába
versezete közbámulást okozott
emelte fel, egy rangba az Esther és d'Athalie szerzjével. E' mre szerz
mélyebb stúdiumot is fordított kimeritleg tanulván Raynalt, Taver-

—
:

—

m,

,

.

Bernardint, és az egész keleti theologiát, miáltal tökéletes élethün
A' dramaturgiában ritka jelenetül
adta el az ind életet és szokásokat.
szolgál az, mikép Delavigne a' tragoediáról egyszerre ismét a' comoediára
tért át és 1823-l)an elhíresült: l'Ecole des Vieillards. 5 fv. müvét irta,
hol dec. 6-án
melyly
a' Theatre Francais intézetével egészen kibékité
csak az is mutatja, mikép a'
adatott elször. Milyly kitn jeles e'
híres Tabu a azt kéziratban olvasván, olyly tetszést nyert rajta, hogy
elhatározá abbani föllépését és Paris bámulva tudta meg, hogy a' legels
tragicus, ki elhíresülté óta comicus szerepet nem vállalt el, most Danville
szerepében lépend fel. Az eladás hasonló tókélyü volt a' mhöz , melyly
szerzt mint legels moralistát is tünteti ki , nem említve azon ervel
közti jelenepárosult kellemet melyly az agg 60 éves férj és 20 éves
eretekben öntehetetlenségét ismer féltékenységben nyilvánul. A'
detiségét 's jelességét abban lelhetni fel, mikép különbözleg Moliére
öreg és féltékeny férjeitl, kiket az mindig nevetséges színben állított
él, Delavigne Danville-t agg és féltékeny férjnek rajzolá, de nem nevetségesnek és ez emeli ki erkölcsi hatását.
1828. mart. 6-án adatott egy
másik comoediája: La Princesse Auréiie szinte a' Theatre Francais-ban,
de igen csekély sikerrel, hatása nem levén minek oka leginkább satyrájának bádgyattsága volt , mit a' sajtó akkori bókolnak kell tulajdonítani.
1829-ben Majitio Faliero~t Irá, melyly a' st. martini színházban adaniert,
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És ezt még
lépést tn a' romantlca iskola felé.
Lajos czini tragoedlájában, melyly 1832. febr. 11-én
adatott a' Theatre Francais-ben. Itt a' tragicum és comicum, bensség
és helyszinezés hatás és érzés a' legkedvesebb és legöszhangzóbb keverékben jelenik meg. Legtöbben ezt tartják D. legtökéletesebb és legjobb
müvének mit Lajos jellemzése Nemours szerepének költisége Marié
bájos kedvessége é.-j Coitier nyílt jelleme eléggé igazolni látszanak.
1833-ban következett les Enfants d'Edouard, melylynek tárgyát Shakespeare-töl kölcsönzé és a' legnagyobb szerencsével személyesité.
1835-ben már egészen a' romantlca iskola tanainak hódolt 's Így készült:
Don Jüan d'Autriche drámája melyly egyetlen prosai müve. Rendkívüli
hatást gyakorlott drámai hatása, meglep jelenetel és bonyodalmai által.
És ezt annál inkább méltányolhatni, mert nehéz betegség közepett irta
volt.
1836. april 10-én jelent meg Une f'amille au temps de Luther
tragoedlája 1 felvonásban, melyly kissé unalmas. A' vallási türelem elvét

tott.
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Delaviffne
o*

—

Nem igen volt szerencsésebb la Popucomoediájával sem, melyly 1838 dec. 1-én és la fille du Cid
jével, melylyet szinte a'TheatreFrancais számára irt, de Rachel kisaszony
ol nem fogadván czimszerepét
a' Renaissance-ban adatott igen roszul.
Vannak kik Delavignc-nek nemcsak lyrai, hanem szini tehetségeit is
ké{)esek tagadni,
utánzásról és kölcsönzésekrl vádolván. De ki mondhatja ezt egészen eredeti: Pária, XI. Lajos, l'Ecole des Vicillards darabjai felöl? Es ki nem ismerendi el érdemeit 'b képességeit
ha sokoldalú
teremtereje mellett azon gyzelemre és tartósságra gondol melylyet a'
szinpadon vivott ki magának?
Elsorolt lyrai és drámai müvein kivül
vannak még némelyly alkalmi versezetei és balladái is, melylyek közül
egy Lamé du puryofoire öszszes müvei közt nem jelent meg.
A' mi
magánéletét illeti
szüléi Parisba jvén lakni D. itt folytatá tanulmányait. 1820-ban Pasquier szívességébl a' kormányirodai könyvtárban
alkalmazást kapott, mit azonban Viliéle a' népszer költ iránti boszuból eltörlött. Ekkor irta hozzá Orleans hg. a' volt tanitó és leend
király ama kedves szavakat ,,Le tonnerre est tömbé sur votre maison, je
vous offre un appartement dans la mienne."
Delavignenek nem kevesb
kellemetlenségei keletkeztek az egyedárus szellem akadémiával, mint
voltak a' színpadi ármányokkal.
1820-ban az akadémia ezen tárgyat
tzte ki jutalmi fejtegetésül: Que Tétude fait le bonheur dans toutes les
situatlons de la vie."
D. nem levén egy értelemben, a' helyett ilyly
kérdést intézett az akadémiához: l'Etude fait-elle le bonheur dans toutes
les situations de la vic?
Es hogy fiatal kora akadályául ne legyen,*
magát mint fehér hajú vén tanárt állította el. Több academicusok neki
akarták adatni a' jutalmat, de az akadémia nézeteível való ellenkezése
'fi

politikáját fejto<;eti l)enne.

lartté 5
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miatt,

több

ámbár

a'

mü

j élessége

és bölcs tanácsai

elismertettek

—

,

mi

végfett

öregebb íróknak tulajdonítatott szerzése
csak dicséretre és
nyilt lésbeni felolvasásra Ion méltatva. Az olvasást a' közönség általános tetszése és tapsai követték. Ugyanekkor pályázott a' 15 éves Hugó
V. is, kitl fiatal kora miatt tagadtatott meg a' jutalom. így az egyik
korának bevallása, a' másik annak átváltoztatása által sem juthata czéljálioz. 1822-ben Pária megjelente után akadémiai tagságért fáradozott,
mire barátai véleménye szerint 3 öt felv. drámája és két kötet közkedvesség lyrai mvei után némi ígénynyel bírhatott. Azonban mveinek
népszersége és szabad szelleme, melyly a' restauratío peshedt levegjével nem hangzott öszsze elhatározó akadályául szolgált. Azért elbb a'
hermopolisi érseket késbb a' párisit tették elébe és ez elvette minden
kedvét további sürgetésétl: Sí je me présentais une troisiéme foís
monda nevetve
íls
m'opposeraient le papé j'en suis sur." Azonban
1825-ben mégis elérte czélját belépése alkalmával a' lelkiismeretességnek az irodalomra való befolyásáról értekezvén, melyly alkalmat az
orleansi hg. érdemeinek kitüntetésére ügyesen felhasznált
Az akadémiai
tagság nem szolgált nála a' pihenés és henyeség székéül. Hozzá fogott
XI. Lajos korának stúdiumához, mi egészségét megrongálván, kénytelen volt utazást tenni külföldre. Bejárta Nápolyt, Velenczét 's nemzetét
uj igen kedves Messeníennes-kel lepte meg és 1828-ban 's következ
években több színmüvekkel melylyekrl már tettünk említést. Marino
liires
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Dclejség.

Faliero nápolyi tartózkodásának szüleménye. Ezen utazása utáni kor
nyíltan hordja magán a' romantika színeit.
Delavigne mint Francziaország legnépszerbb, legkedveltebb költinek egyike 1845-ben, midn
egészsége helyreállítása tekintetébl Frankhon déli részeibe utazást tön,
Lyonban hunyt el , miután egy kedves
és szép gyermekek körében,
meglehets vagyonosságban számos éveket töltött volt. Hideg tetemei
lelett
melylyeket nagy néptömeg és számos nevezetességek kisérének,
hoszszas idkig hatalmas, ellenfele , Hugó Victor, a' romantika egyik
képviselje tartott halotti beszédet , melyly a' teljes kiengeszteldés és

—

n

,

magas érdemek

kifejezése

—

volt.

//.

Germain

a'

fenérintett

Kázmérnek

A' franczia színpadon több igen kedves vaudevillerül ismeretes.
Scribenek legtöbb 's legszebb darabjaiban munkatársa. Különösen kedveltetnek: la Somnambule Le colonel Le vieux Garcon , L'Héritiére, Le
Diplomate, Le valet de son rival, La neige, La muette de Portici. Ez utolsó
a' nagy operában, az elbbi az opera comiqueban, és a' többi az Odeonban
Vaudeville- és Gymnase-ban adatnak. E' sokoldalúság eléggé mutatja
jeles képzettségét és kedvelt szini tehetségeit. Különben Germain a' köz
igazgatásnál alkalmazva van. Sz. I.
Delbrück (János, Fridrik) a' jelenlegi porosz király és koronaörökös
fnevelje, született 1768. Magdeburgban, hol atyja városi tanácsnok volt.
Bevégezvén theologiai tanulmányait tanítással foglalkozott. 1800-ban a'
királyi berezegek nevelésével bízatott meg, mi egészen saját belátására bízatott. Nagyobb európai utazása után Berlinbe viszszatérvén, zeiczi lelkésznek és superintendensnek neveztetett ki. E' körben azon sötét szellem párt kezeire mködött, melyly a' protestáns egyház szabadabb szellemét az ultramontán tanokhoz törekedett vezetni különösen a' titkos
gyónást akarván behozni. Meghalt 1739. jul. írói mvei jelentékenység nélküliek. János Fridrik Ferdinánd, elbbinek fivére született 1772.
apríl. 12-én. A' tanítói pályára léjDvén
különböz helyeken tanított.
Késbbi éveiben kormánytanácsosnak neveztetett ki. Több irodalmi
munkákat bocsátott közre melylyek tudományosságok által ismeretesek.
Több régiebbek után 1837-ben irta „Der vereicigfe Schleiermacher, ein
fíeifrag zur gerechten Wiirdigung desselben.'' Gottlieb a' legfiatalabb testvér született 1777-ben a' jogtanulmányokra adván magát, pályáját az
egyetemi törvényszéknél kezdé meg. 1830-ban
titkos tanácsosi czimet
nyert, és 1831-ben a' hallei egyetem curatora lett. Közbecsülést és szeretetet szerzett macának az által, hogy az academiai önállóság barátja volt.
Megh. 1842.
"Sz. I.
Delejség(Magnetismus); természeti er, melyly a' súlytalanokhoz számítatík 's azokkal eg5áUt a' természettan fbb tárgyát teszi. A' íoldgömbhez mint egy állandóan tartozván, nagysága 's iránya minden helyen
és idben észrevehet. A' földi delej ség hatását súlypontja körül szabadon mozogható aczéltü mutatja melyly azon irányban nyugszik meg,
melylyben a' földi delejség azon helyre hat. Ezen hatás vagyis a' helybeli és idszcrintí delejségi állapot három elembl áll
ereje nagyságából,
éjszaki vége lehajlásából a' fekmentes sík alá , és elhajlásából a'
a'
déli vonaltól. Egyik vagy másik elem meghatározására a' tk különböz
alakot és mozoghatást, különböz nagyságot kapnak, a' varró
kicsin-i
fivére.
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eéorétól fogyva

több fontot

nyomó
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Legfontosabb, mert gya-

aczélrudakig.

korlati tekintetben leghasznosabb elem az elhajlás a' déli vonaltól. Kimutatja ezt egy fekmentes, és csak fekmentes irányban, tehát csak jobbra

balra

mozogható

delej t,

éjszaki vége felemeltetik

melylynek a' delejségi er által lefelé húzott
tü másik felének túlsúlya által. Ha valamelyly

a'

helyre és idre tudva van az elhajlás, ilylyen tü szerint kijelelhet közelitleg a' déli vonal, 's e' szerint biztositható a' hajó menetelének iránya
h' tengeren, 's különben is kisebb, és bányákbani méréseknél haszonnal
alkalmaztatik. Minthogy e' szerint a' delejségi állapot ismerete nem csak

tudományilag érdekes
hanem gyakorlatilag is hasznos
miután a'
's
e'emek ugyanazon idben a' helyek szerint különböznek, idvel
változnak, és ezen változások az évszakok, hónapok és órák szerint ismét
módosulnak, st rendetlen ingadozásoknak is vannak alá vetve az utolsó
két évtizedben delejségi egijlelek keletkeztek azon czélból
liogy az év
bizonyos napjaiban több helyen egyszerre, 's gyakran, p. o. minden 5
perczben, mérettessék az elhajlás; st némelyly intézetekben, mint Kopl)enhágál)an, egész éven át naponkint méretnek a' delejségi elemek. A'
föld néhány pontján tett ilylyen mérésekbl Gauss általános szabályokat
következtetett
melylyek szerint minden íoldpoutra igen közelítleg
kiszámithatók a' delejségi elemek, azok évi változásaival, melyly eleme,

,

delejségi

:

,

,

könynyebb áttekintés végett földképeken különös vonalakkal szokás
a' „Magnetisrlie Atlas von Gauss nnd Weber (Lipcse
184L)
N.
Delfico Menyhért Olaszországnak egyik kitn tudósa, szül. 1744-ben
Legnanoban, hová szülei az osztrák hadjárat alatt húzódtak. írói pályáket

kijelelni; ilylyen

—

:

—

meg 1774-ben.
Egy kis ideig
katonai törvényszék mellett ülnökösködött. 1788-ban Paviába ment, 's
innen Majlandba, Genuába, Toscanába. Késbb haza térve, a' fejedelemség

ját házasságról irt értekezésével kezdette

öszszeesküvésbe keveredett és 1798-ban elfogattatott, csak a' franczia
uralom alatt nyervén viszsza szabadságát. A' törvényhozás és parthánopi
köztársaság
kormánytagjává választatván
mindkettt elhárította
magától. St. Marinoba vonván magát itt irta 1804-ben Memorie storiche della repuhlica di San - Marino ; és Memorie siilla Hbert) del commercio, 1803. ISOB-ban Nápolyba viszszahivatván, az állami tanácsba kellé
belépnie. A' Bourbonok viszszatértével az országos levéltári bizottmány
elnökévé neveztetett ki. 1820-iki forradalom alatt az ideglenes kormány
tagja és tartományának képviselje ln. E' körökben azonban csak néhány
hónapig maradott, agg koi-a tekintetébl szabadságot nyervén Toscanába
vonulhatásra. Igen érdekes: „Discorso in defesa de' ministri" érteke-iése,
mely Ível a' vád alá vont gr. Zueoli barátját védette.
Említésre méltó
még iö\i^'. Pensieri sopra alcuni articoli relativi alT organisaziune de'
Iribunale 1806—14 Nápoly.
Kuove richerche sul bello 1818. Dell'
antíca numisniatica della ciftá d'Atri nel Piceno con un discorso preliminare sulle origini italiche 1824. 1807-ben az acadcmia crcolanese tagjává
neveztetvén ki
mint ilvlyen számos igen jó értekezéseket irt. Meghalt
1835-bcn.
8z. I.
Déli Amerika. A' világ teremtéséröli monda idrl idre megújul, mint
a' népek életének története. Midn Európában a' római világbirodalomba
elleni

,

,

—

—
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az éjszaki néptörzsökök Ijerontának, eljve itt a' nép-chaos kora, 's az
mert a' felmerült nemzetiségek
alakulás most sincs teljesen befejezve
's az
utolsó
politikailag most is sokféleképen meg vannak szaggatva
;

,

lefolyt két év

kitn

eseményeiben épen ezen nemzetiségi eszme

's

elv játszott

az eddig politikai érvényességgel nem biró nemzetiségek
annak elérésére 's a' politikai létökben megszaggatottak egységre törekedvén. Amerikára nézve az európaiak általi fölfedeztetése után megkezddött egy keletrl nyugotra folyó népvándorlás, 's az egymással ellenkez
népelemek még a' legújabb évtizedekben látszottak vad forrongásba
átmenni. De az újvilág földén még sokkal élesebb ellentétek érintkeznek,
mint Európában. Itt legalább többnyire mind a' kaukázi emberfajhoz
szerepet

:

,

tartozó népek, melylyek

meglehets egyenl mértékben

biriiak

mveldési

habár a' müvelésnek igen különböz fokán állanak is,
képességgel
vegyültek 's olvadtak öszsze. Ellenben Amerikában egymás mellé tolultak
népek minden világrészbl, minden fajból 's minden szinüek. Ezeknek
öszsze végy ülése Mestizek-, Mulattok- 's Zambosokká, 's ezeknek különböz mellékfajaivá a' zavart csak nevelte. Mert habár a' fehérek és
színesek között egyszer általános ellentét létezik is de azért ezen utóbbiak
,

,

épen ugy élesen elvált tömegekre vannak szétoszolva ámbár dicsérend
buzgalom 's az úgynevezett brszín aristocratiája ellen szóló keresztényi
emberszeret tan az egyeseknek egymás közötti viszonyában sokat
elenyhit. De ez el nem enyészteti azon természeti szellemi 's erkölcsi
különbségeket, melyly éknek a' szin csak egyik küls jele, 's midn olyly
események állanak be melylyek a' tömegeket mozgásba hozzák ezek
mindig a' br természetes egyenruhája szerint fognak ellenséges táborokba
sorakozni. Ugy történt ez hajdan, ugy mostanság is, még pedig nagyobb
mértékben mint azeltt. Azonban Délamerikában a' viszszavonás és villongásnak még más magvai is vannak elhintve. Midn az éjszakamerikai
egyesült állodalmak az angol anyaországtól elszakadtak 's fggetlenségöket kivívták
már át voltak hatva a' szabadság és rend eszméitl és
érzetétl ugy hogy átmenetök a' deniocratiai alkotmányba csak jól
kimért lépés volt, nem pedig veszélyes nyaktör ugrás. De máskép áll a'
dolog az egykori spanyol Amerikában, 's e' tekintetben Ejszakamerikának
is illet része egyenl viszonyok között van Délamerikával. Itt a' népek
a' politikai viharoknak kitétettek, mieltt e' viharok kiállására kellleg
készülve lettek volna. A' középföld némelyly nagyvárosait, mintMexicót,
Bogotát 's a' hanyatlott Potosit kivéve az európai mveltség inkább csak
a' tengerparti vagy ehhez közellev városokban ütötte fel tanyáját, 's a'
keletrl emelked világosság csak a' tengerpartokra virasztott dereng
sugárokat. Természetes dolog volt, hogy a' függetlenségi háborúk bevégzése után a' fontosabb városok tömöttebb népességökkel
túlnyomó
gazdagságukkal 's aránylagosan nagyobb müveltségökkel ügyekeztek
uralkodásukat minél nagyobb körben fenntartani 's kiterjeszteni. De
ezáltal felidézték magok ellen a' bels föld ellenállását, hol a' spanyol
kéuyuraság elleni háborúk alatt homályos szabadsági és függetlenségi
;

,

,

,

:

^

,

,

sejtelmek vertek volt gyökeret, 's hol késbb feltámadtak a' foederalisták
az unitáriusok ellen. Nagyobb városokban a' gazdagabb 's elkelbb
családok szorosan csatlakozva egymáshoz , hogy uralkodásra jussanak,
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megnyerni

Ujíyekeztt'k

a'

pórnépet

vagy

a' magasabban álló osztályok
az ellenséges pártok ugy állottak
aristocraták és tlemocraták. A' függetlenségi
;

ellen ochlocratiai párttöreilék lépett fel,

egymással szembe nnnt

'a

a' magasabb papság a' városokban többnyire a' spanyolok
ugyan, de a' bels tartományoknak a' néppel bens öszszeköttetésben álló alpapság osztozott ennek gyülölségében az elnyomás
ellenében. Valamint mindenütt faluvidékeken
ugy Amerikában is a'
katholicismusra tért indiánok vagy mestizek és mulattok durva tömegére
határozottan nagy befolyást gyakorolt melyly a' városokban megtörött
azon ketts okból mivel itt több izben a' papságot mint a' függetlenség
ellenzjét gyiUölni tanulták, 's mivel az Európával zött élénk közlekedés
következtében beszivárogtak 's meglehetsen elterjedtek a' 18-ik század
nézetei. Ezen körülményekben további szakadás oka foglaltatik, mint ez a'
Plata-állodalmakban „Apostoliak" és „Eretnekek" pártnevel által jelelte
tik. A' gyarmatok karddal metszették szét azon köteléket
melyly ket
Spanyolországhoz fzte 's az els természetes kormányzók és hatalomgyakorlók a' vezérek voltak A' sokéves háborúk alatt katonai párt alakult,
melylynek fnökei mit fegyverrel vívtak ki
fegyver által kívánták
megtartani. De az egyiknek dicsvágya szembeállottV másikéval. Természetesen szükséges ellentét gyanánt alakulni kellett békepártnak is,
melyly csendes fejldést óhajtott melyly az újonnan alapított állodalmak
sorsát nem akarta folyvástl háború változó szerencséjének 's viszontagságainak, a' csatatéren elvetett koczka történetességének kitenni. De ámbár
azon kívánság lelkesítette e' pártot, hogy a' durva nyers ervel az értelmiséghatalmát állitsa szembe, mégis gyakran akaratja ellen majd egyik
majd másik vezérhez kellett csatlakoznia 's ennek kezébe majdnem
korlátlan hatalmat játszania. Ezért a' hajdani Spanyol-Amerika szinte
egész területén látunk ugyan alkotmányokat, melylyek többnyire az
éj szakamer lkai szövetséges alkotmány mintájára vannak készítve
's holt

híiboni alatt

psjrtját fogta

,

,

,

,

,

,

,

,

,

betüjök által legkorlátlanabb egyéni fejldést és szabadságot ismernek el
's Ígérnek alaptörvénylleg, de a' viszonyok hatalma rövid idközök múlva
mindig újra meg újra dlctátori hatalmat merít fel, 's a' szabadság, jog 's
rend eszméje a' valóságban hlában, sikertelenül küzd testért 's életért. A'
fajok és néptörzsökök e' küzdelmében, e' harczban város és mez, félmveltség és durvaság között különbnél különbféle pártalakulások és
felbomlások történnek különböz nevek alatt, melylyek a' vlszszavonásnak
majd emez majd amaz különösen szembeötl elemét tüntetik ki. Ml
azonban a' küzdelmet hoszszura nyújtja, egyszersmind mérsékli 's enyhíti
romboló gyászos következményeit. Az ugyan, ki e' csaták, örökké megújuló felfordulások és viszszahatások végetlen sorát szk rámába foglalja,
rút dultság szomorú képét állítja szemünk elébe. De e' polgári viszályok
roppant kiterjedés tartományokra vannak szétfolyva
melylyek csak
gyér népességgel bírnak. Az úgynevezett ütközetek Délamerika véghetetlen téréin melylyek egy idre olyly országok sorsa felett határoznak,
melylyek kiterjedésökre nézve majd mindenik európai nagy hatalmasság
országát felülmúlják , többnyire mégis csak jelentéktelen kis csaták,
néhány ezer gyakran néhány száz emberrel. Gyakran az egész dolog nem
egyéb mint egyik vagy másik városban történetesen támadt szakadás.
,

,

,

,

351

Déli Amerika.

melyly egyik vagy másik katonai kalandornak eszközt szolgáltatott
fegyveres csapatot gyjteni maga körül. 'S ha ekkor sikerül
kezébe
az egész ország közönyös népessége nem igen áll ellen
ellenfelét leverni
neki komolyan de talán mieltt az uj kormány rendszabályai meggyökerezhetnének, már új zendülés által meg van döntve, melylynek sikere
épn olyly kevéssé nyújt kedvez kinézést hoszszabb tartásra. Ilyly
módon a' nagy kiterjedés helyek távol lakosai csak meszszirl szemlélik
a' polgárháborút, 's az életnek itt zavartalan csendes folyása van, menynyiben azt az eddig gyéren ültetett jobb csirák engedik.
E' században a' harmadik évtized vége 's a' negyediknek kezdete,
melyly Európára nézve olyly nagy jelentés volt, Délamerikára nézve is
fontos átmeneti idszak Ion. 1829-ben Spanyolország Gubából utolsó
sikeretlen csapását intézte Mexico ellen, 's Délamerika, melyly el szemben
nem állott többé közös ellenség, magára hagyatott. Ellenben Mexicora
nézve uj félelmes ellenfél támadt az éjszakamerikai egyesit státusokban,
melylynek tisztán ki kezdett tnni szándéka, a' szomszéd állodalinak
rovására gyarapitni befolyását 's hatalmát. Délamerikában 1830-ban halt
meg Bolivár, 's az olyly magasan feldicsért, valamint másfell keményen
megtámadott „szabadító" letnvén a' küzdtérrl, hiányzott azon egyetlen
férfi, ki még talán képes lett volna a' szétomló columbiai köztársaságot
még egy idre egy testben fentartani. Két évvel azeltt fejeztetett volt
be a' Brazilia és a' La Platai állodalmak között viselt hoszszu háború,
melyly Uruguay köztársaságot hivta életre. A' Braziliára szerencsétlen
kimenetel háború pedig sokat tett ennek keblében a' pártvlllongás
élesztésére, melyly 1831 -ben azzal végzdött, hogy DomPedro lemondott
melylyen Délamerika keresztüla' császári koronáról. Azon átalakulás
megy, még nincs anynyira érve, hogy e' roppant kiterjedés világrész
állandólag tagosúlhatott volna, hogy valódi pohtikai egyensúly és állodalmak rendszere képzdhetett volna. Még nagy, politikailag nyers, durva
tömegekben hevernek egymás mellett azon épület romjai melylyet a'
spanyolok büszkesége emelt volt
's megvetvén a' fentartás eszközeit,
minden részeiben öszszedlni engedett elbizakodásuk. Mindamellett
alakultak már is bizonyos állodalom-csoportozatok, melylyek saját sorsukra közvetlen kölcsönhatást gyakorolnak, 's észrevehetleg elkülönzött
körökben egymással közelebbi részint barátságos részint ellenséges
érintkezésben állanak. Saját csoportozatot képeznek a' Columbiából
alakult köztársaságok, Uj-Granada, Venezuela, Ecuador, melylyek közös
históriai alapjoknál fogva most is sokszorosan egybe vannak fonódva
ámbár egyesülésök egy állodalmi szövetségben nem létesülhetett. Hasonlólag külön állodalmi rendszert képez a' csendes tenger mellett Peru,
Bolivia és Chile, melyly éknek sorsa ugy egybe van fonódva, hogy egy
párt gyzedelme az egyik állodalomban a' többiekre is rendesen eldöntleg
hat. Külön csoportozatot képeznek a' La Platai állodalmak, LTruguay,
Paraguay és Montevideo. Brazilia pedig a' Banda orientál elleni szerencsétlen háborúja után magára egész különvilágot alkot, melyly túlnyomó 's
évenkint gyarapodó fekete népességében más elemeket rejt keblében, mint
az egykori Spanyol-Amerika állodalmai 's melyly éknek jövendje épen
ugy nincs biztosítva vészes következésü közönséges felfordulás ellenében.
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E' sorok által csak az ottani események átalános jellemét kívántuk
elé állítni
(az egyes állodalmak történetét 's viszonyait lásd ezekBolívia, Brazília, Chile, Ecuador, Granada, Platai állodalmak,
nél

szem

;

:

Peru, 'sa't). Most vessünk még egy futó pillantást a' népt'aji viszonyokra
Délamerlkában melylyekhez képest fognak elöhh-utóbb a' politikai viszonyok is alakulni. Erre vonatkozólag ugy találjuk, hogy a' bevándorolt
európaiak és creolok fejér népessége még a' tengerparti helységekben is
többnyire kisebbségben van. Rio-Janeiroban 100,000 lakos közül 50,000
néger, 20,000 mulatt, kik egy, két foknyi távolságban állanak a' feketéktl, 20,000 kreol, 's mintegy 10,000 ezer bevádorolt portugalliai és más
idegenek. Ellenben az egykori Sj)anyol- Amerikában az európaiaknak
feketékkel 's méginkább indiánokkali vegyüléséböl alakult egy korcs fajta,
melyly világosabb arczszinü izmosabb testalkatú és nagyobb elmetehetségü. E' néptörzsök Délamerika némelyly részeiben mint Venezuelában,
az öszszes népességnek több mint felét képezi
's figyelemre méltó körülmény, hogy ezek a' fejérek túlsúlyának ösztönszer elismerésébl részleges
európai származásukra büszkék, és lenéznek minden sötétebb arczszínezetet. Brazília az egyetlen független ország Délamerikában
melylyben a'
népesség többségét feketék képezik. A' vegyületlen indiánok
részint
keresztény hitre térve 's félig polgárisulva, részint vad függetlenségben
élve ámbár Spanyol-Amerikában a' népességnek túlnyomó részét képezik mégis többnyíre mindenütt a' bels földbe vannak beszorítva a'
tengerparti vidékekrl
's
a' Portugall-Amerika népesebb vidékeirl
egészen eltntek. Az indiánok között a' Délameríka éjszakkeletí részében
találtató karaibokon kívül megkülönböztetend a' három ftörzsök
az
andes-peruiak, melylyhez tartoznak a' tulajdonképení peruiak, az antisiaiak,és araucaiak; a' pampa faj, melyljhez tartoznak a' pa/M/)as-ok lakosai,
a' patagoniaiak
chiquitiek és wioxeí'ak végre a' brazíliai guarani törzsök,
melyly a' többi között magában foglalja a' hotocudokaX és a' sok ágazatu
^í/aranmkat. Ezen utóbbiak egykor az Andeseken innen a' leghatalmasabb nemzetet képezték, 's most is legszámosabban vannak különösen
tartják ma is magokat Paraguay- és Uruguayban. Az európaiak uralkodásával természetesen kiterjedett Délamerlkában a' spanyol és portugál
nyelv országa is. A' viszonyok természetében feküdt, hogy a' négerek,
mulattok 's a' mestizeknek egy része is egyik vagy másik nyelvet eltanulni
volt kénytelen, ámbár csak igen törötten beszélnek akár spanyolul akár
portugálul. Máskép áll a' dolog a' vegyületlen st a' félvér indiánoknál is, kik többnyíre saját ösnyelvöket beszélik. 'S a' néptörzs- és nyelvvidékeket szemügyre véve épen nem tartandó valószíntlennek hogy
Délameríka nagy kiterjedés földjén egykor még független indián 's
néger állodalmak fognak alakulni.
R. E.
Déli égsark. A' déli égsarki óceánban fedeztetett ugyan fel számos
sziget, és több földdarab nagyobbrészint a' gönczöl közelében ; de
most még nem lehet határozottan állítani egy délsarkí szárazföld létezését,
habár ez valószín. 'S miután e' valószín szárazföld kiterjedését 's alakzati és tágulási viszonyait nem ismerjük
a' déli égsarki óceán hasonl<»
viszonyait sem határozhatjuk meg. Ennélfogva eddigelö magát ezen
óceánt ugy kell felvennünk mint minden oldalról nyilt tengert száraz,
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határok és tágulás nélkül, kerületét köralakunak, 's a' déli gönczöli
körön bell létez területet tengeri területnek melylyen eddig bizonyossággal csak szigetcsoportokat ismerünk. Ellenben, ha a' fölfedezett partmenti földeket ugy akarjuk tekinteni mint egy öszszefügg délsarki szárazföld partvidékeit 's ezeket egymással képzelt vonalok által öszszekötni,
akkor a' déli égsarki óceánnak a' közönségesen felvett 387,000
mérföldnyi területbl mintegy felerész maradna fen 's a' többi a' feltett
szárazföldre esnék. Ezen esetben az óceán két, Amerika felé fordult
oldalán Graham- és Louis Philippe-föld által, az indiai óceán felé
fordult oldalán pedig Viktória- Adelie- Enderby-föld által egymástól
elválasztott részbl tehát két tengeröbölbl állana melylyek a' déli szélességnek legalább 78"-ig valószínleg pedig a' déli égsark felé még
tovább behatolnak a' háromszögalaku szárazföldbe.
A' déli égsarki óceánon eddig felfedezett szigetek és földdarabok a'
következk 1. E}iderbij-ró\(\ az Afrikát átmetsz délkörök irányában a'
déli gönczölkör szélességében és a' keleti hoszszuság 70** alatt; 2. Kernpfóldi

,

,

D

,

,

,

,

:

elbbenitl délkeletre; az amerikai szárazfold délkörei irányában.
Trinity- vagy Pa/mer-fÖldje a' déli gönczölkör szélességében a' déli
shetlandi szigetektl délre. 4. Louis Philipp e- földje az elbbenitl délkeletre. 5. Érrrt/í«m-földje, a' Trinity-földtl délnyugotra. 6. Pitf-szxgetek,
és ^rfe/íiíVie-sziget, az elbbenitl nyugotra. 7. Alexander-fóld, a' déli szélesség 69'^ alatt, a' Graham-foldtl délnyugotra. 8. £/«o Pé/er-fÖldje a' déli
szélesség 69" alatt, az elbbenitl nyugotra, Australia délkörei irányában;

foldje az
3.

,

a' déli gönczölkör szélességében a' keleti hoszszuság
130® és 14" között; 10. Clarie- és Adelie-fó\d a' déli gönczölkör körül a'
keleti hoszszuság 150" és 160' között; 11. Bal lény -szigetek, a' déli gönczölkör táján a' keleti hoszszuság 180' és 185" közt; végre 12. Viktoriaföldje, a' Balleny-szigetektl délre a' déli szélességnek 71" és 79', és a'
keleti hoszszuságnak 180'' és 190' közt. Ez minden ismeretes földek közül
a' legdélibb fekvés
's a' hires és merész déli égsarki hajózó Sir James
Clark Ross által fedeztetett fél kinek sikerült a' déli magnesi égsarkot is
tökéletes bizonyossággal meghatározni, 's ki minden eddigi délsarki
hajózók között legmeszszebb hatolt be délre.
(Lásd Ross).
Demagógia, deiiiagogicus perek. A' népek története folyamában is
elfordul, hogy bizonyos fogalmak és elnevezések, melylyek hajdankorban és idegen népeknél fejldtek ki hasonló körülmények között uj
érvényességet és jelentséget nyernek. Ez az eset a' demagóg demagógia
szavakkal. Az ujabb korban sokszorosan használják, átmentek minden
népek nyelvébe holott alig egy pár évtized eltt a' nagyobb szám eltt
egészen idegen hangzatnak voltak, 's alig fordultak el másutt, mint
alkalmilag a' tudósok irataiban 's szótáraiban. E' szavaknak saját történetéhez tartozik hogy jelentésök is változott a' kor és népélet sajátságai
szerint. A' görögöknél ,, demagóg, demagógia" népvezért népvezérlést
jelentett. Mert a' dolog természetében fekszik, hogy ott, hol a' nép a' közviszonyok alakulására határozott befolyást vagy nyert
vagy pedig
nyerni törekszik, a' mozgalom elére egyesek állanak mint vezérlk. A'
hajdankori állodalmak között a' görögök, 's ezek között kiváltkép
Athén volt az hol leginkább ki volt képzödvQ a' polgárok egyenlsége
23
Vj k. hm. Tár. II. köt.

9. SabrÍ7ia-í"6\d
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jogokra 'a a' közügyek tárgyalása 's elhatározásábani részvétre
nézve. Ott leginkább volt szükség népvezérletre 's ott az egyesek közhatalma tartósan csak a' nép kedvezésén alapulhatott minélfogva igen
nagy fontossággal birtak mindenre nézve, ki a' közügyekre elhatározó
befolyást kivánt gyakorolni, azon körülmények, módok és eszközök,
melylyek annak megnyerésére vezettek, melylyek között els helyet
foglalt el a' szónoki tehetség, hogy az elhatározó pillanatban az ingadozó
'ö határozatlan tömeget magával ragadja. Kezdetben e' szavak természetes
és ott szükséges viszonyt egyszern fejezvén ki, nem birtak roszféle mellékjelentéssel, hanem midn a' nép fajulni kezd, midn a' közerkölcsiség
alásülyed, azok, kik magokat a' nép vezetiül vetik fel, mind nagyobb
mértékben fordulnak a' tömeg rósz tulajdonságaihoz gonosz szenvedélyeihez, 's mindinkább keresik ezekben személyes uralkodásuk 's hatalmuk eszközeit ; 's a' história megersíti azon állitást hogy megvesztegethet népnél pénzvágy gyávánál gyávaság, dzsölnél pazarló fényzés eszközt szolgáltat határozó befolyást nyerni a' népre. 'S midn az
ujabb korban forradalmak által sok nagy erényeken kivül nagy bnök és
gonosz szenvedélyek is merültek fel melylyek addig a' fennálló törvényes
rend hatalma által viszsza le voltak fojtva, a' népvezetk egy részében
feltaláljuk az ezeknek megfelelje és roszjellemvonásokat. Midn a' tömegen ert vesz boszúvágy , vérszomj dúlási ösztö n lesznek a' vezetk
közt, kik kiválólag a' boszúnak , kik a' vérszomjnak, kik a' dúlás
szenvedélyének áldoznak. A' nagy franczia forradalom alatt Mirabeau
elre rohanó bátorsága mellett szemléljük Danton képtelen vakmerségét,
tekintetet nem ismer nyíltságát, de vele ellentétben a' gyáva képmutatást, melyly álutakon keresi ez élj át , Robespierre szigorú megvesztegethetlensége mellett a' közönséges és csaknem elvvé vált megvesztegethetséget Marat aljasságát, ki az óriási Dantonnak csak piszkos állványul szolgált, hogy ez annál emelkedettebb áUásban tüntesse fel magát a'
nép elbb. Az ujabb idkben sokat beszéltek és irtak az úgynevezett
demagógiáról, melyly a' népben létez elégedetlenségi elemeket a' fennpolitikai
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álló politikai vagy társadalmi rend vagy mindkettnek megbuktatására
törekszik felhasználni, 's melyly hatási eszközül ma nemcsak mint hajdan
az él szót használja, hanem a' sajtót is, 's az él szót nem anynyira

gyléseken mint inkább titkos társaságokban melylyeknek szervezésében az uj demagógia Olasz- és Francziaországban fejtett ki legnagyobb tevékenységet, késbb azonban hálóit Németországra is kiterjeszhogy az a'
tette. Ha a' demagógia fogalmánál nem megyünk túl azon
nép nagy tömegéhez intézett politikai izgatást jelent 's mellzzük az
eszközöket, melylyek az izgatásra felhasználtatnak, 's azon körülményt,
hogy a' népnek többnyire rósz szenvedélyei korbácsoltatnak fel az izgatók
által, kik önz czéljaiknak áldoznak, ugy a' britt szigetbirodalomban
O'Connellben olyly férjfit szemlélünk ki méltán a' nagy demagógnak
nevezhet; mert soha izgató nagyobb egybegylt tömeghez nem szólott,
sem olyly hoszszu idn át állandó uralkodását a' nép szelleme felett tcnn
nem tartotta. Ilylyen mondhatni jóféle, demagógokat nem sokat szemlélünk az európai szárazföldön hanem annál többet azon másik fajtából,
melyly a' szó közönséges jelentése szerint egyedül értetik e' nevezet alatt,
nyilt
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's melylyet fenébb jellemzettünk. Az itt 1830 óta különösen nagy mértékben elterjedt demagógiái izgatások magok után vonták egész sokaságát
azon státuspereknek, melylyek demagogicus pereknek nevezhetk. NagyBrittanniában a' korlátlan sajtószabadság, az egyesülési és gylési jog által
a' demagógia mintegy törvényszerüleg be van iktatva, de egyszersmind
határozott, habár tág és széles mködési tért nyújtó korlátok közé utalva;
's ott épen e' nagyobb kiterjedés szabadság következménye az, hogy a"
legkülönbözbb nézetek és törekvések ugyanazon egy idben merülvén
fel, hatányaikban egymást kölcsönösen korlátolják. Angliában az újabb
angol demagógok Hunt és Cobbettöl kezdve le egész O'Connorig sok zajt
csináltak ugyan 's feltntek de sem különös tekintélyre nem jutottak,
sem valamelyly politikailag fontos nagy eseményre magokkal nem ragadták a' tömeget. Angliában és Skócziában a' demagógia rövid ideig csak
akkor gyakorolt tetemesebb befolyást, midn az alsó néposztályokat
beálló közinség fogékonyokká tette izgatás iránt, 's hajlandókká egy
jelszó után indulni 's egy adott jelre közösen cselekedni. A' kormány
erélye és a' nép nagy többségének rendithetlen ragaszkodása alkotmány
és törvényhez meghinsitotta a' deraagogigus törekvéseket, a' pörbe idé,

zett chartista

fnökök pedig

dolog Irlandban,

elitéltettek. jNIáskép áll a'

ugyanazon törvényes korlátok közt, minda'mellett egészen más a'
demagógia anyaga. Itt a' népizgatónak olyly tömeg kínálkozik, melylynél hoszszas elnyomás keser elégedetlenséget idézett fel mit azonföll
anyagi inség fulánkja hatályosit, 's melylyet vallás és nemzetiség egy
tömött tömeggé egyesit. Ezen anyagot O'Connell bámulandó módon tudta
mozgatni, rendezni, 's hazafiúi czélokra eszközül használni; izgatói
mködésében a' törvényszerségnek mindig széls korlátaiig bátorkodva
kicsapni de azokat általában mégis soha át nem hágva azonban élete
utolsó éveiben mégis ki kellé állani egy ilylyen státuspört, melylyben
elitéltetett a' törvényes agitátor mert Anglia talált törvényeket és törvénymagyarázókat, kik elitélték t, ámbár valóban senki anynylra el nem
ismerte a' törvény uralmát minden körülmények között mint
és senki
a' törvény kedvéért az anyagi hatalmat inkább és jobban viszsza nem
fojtotta. Halála után az úgynevezett ifjú Irland az izgatást az erszak
hol
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's kitörést idézvén el
státuspört vont a'
maga nyakába melylyben fnökei köztük Smith O'Brien elitéltettek.
Francziaországban a' demagógia dúló mködésének a' legtermékenyebb
mez kínálkozott; a' nép nagy tömege, kivált a' mipari dolgozó osztály,

törvénytelen terére vivén át
,

,

,

,

megfosztva régi hitétl

's

kegyeletétl, egyesülve

a'

számos városok ingó

lázadási készségérl hires párisi köznéppel, agyrémes anyagi egyenlség csábingereivel hitegetve, a' júliusi monarchia
szülvkeblü alkotmánya által azonban minden alkotmányos jogok gyakorlatából kizárva, kész és dus anyagul kínálkozott a' demagógoknak, kik a'

népességével, kivált

a'

politikailag uralkodó osztályok elleni gyülölségének tömjéneztek és szemei

eltt birtokegyenlség, vagyonközösség csábképeit kápráztatták. Az
utóbbi két évtized alatt Francziaország volt azon föld, hol virágoztak a'
titkos társaságok és buján tenyésztek a' demagógiái hírlapok. Az izgatás
folytonossága 's gyümölcse nyilvánult a' többször megújult lázadási kitörésekben, és Lajos Fülöp élete ellea intézett merényekben , mely ly eket
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mintlanynyiszor 8tátuö|)erek követtek, melylyeknek fulyjinia alatt az emviszonyok iránt olyly felfedezések tétettek, melylyck mély pillantást
engedtek vetni azon tátongó örvénybe, niclylyben egy folytonos izgatások által dúlt néptömeg szenvedélyei chaoticus zrzavarban forrongtak, 's
melyly végre az állandón megalapitottnak hitt új királyi trónt elnyelte. A'
februári forradalom által a' nép az általános szavazatjog megnyerésével
tökéletesen egyenl politikai jogosítványra jutott; de a' rcspublica nem
hozta el a' várt társadalmi 's anyagi egyenlség korszakát, 's azon töredék, melyly az öszszeesküvések és titkos társaságok iskolájában nevekedve fel mindig résen állva a' királyság ellen használta az alkalmat a'
februári catnstropha elidézésére, eldönt csapást próbált intézni a' fennálló társadalmi szerkezet ellen a' júniusi lázadás által; rettent kijzdés
után a' társadalom maradt gyztesnek bekövetkezett reá a' versalllesi
szörny státuspör, melyly eddigelé az általa érdekelt személyek tömegére
nézve melyly meg nem elégedve politikai felforgatással az egész társadalmi szervezetet támadta meg, legnagyobbszer mondhatni óriási per
volt melylynek folyama épen olyly episodokbau érdekes és tanulságokban gazdag, mint volt a' maga idejében az áprilisi per.
Számra nézve legtöbb demagogicus pert a' legújabb idkben Németorszáo- ért meg. A' szabadsági háború erkifejtései magasra hangolták a*
német nemzet reményét 's midn a' szövetségi oklevél meghozása után be
kezdték hozni a' censurát, 's a' politikai szellemnek minden nyilvánulását
demagógiái mesterkedésnekczimeztek el, képzelhet, hogy sokméltó anyag
gylt elégedetlenségre, 's a' júliusi forradalom utó- 's viszhangjaiként
merültek fel a' braunschweigi, hessen-casseli és szászországi forradalmi
mozgalmak, 1832-ben a' hambachi ünnep, hol nagy kitörés történt szavakban 's hol a' forradalmi gyúanyag ártatlanul puskázta ki magát. Ezekre
következtek 1832. jun. 28-dikán a' híres szövetségi határozatok melylyeknek mélyebben felizgult iQak 's férfiak olyly jelentést és következményeket szerettek volna tulajdonitni, mint a' júliusi rendeleteknek Franczialített

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

országban ugy álmodoztak k, hogy Németországnak lángba borítására
csak egy szikra kell, 's szándékosan vagy önkénytelenül ámították magokat a' néphangulat iránt. De a' forradalmak kora elmúlt már, 's bekövetkezett a' merényeké, melylyek azonban nem mentek többre, mint az
el nem sült würtembergi katonai öszszeesküvésre és az 1833-diki egyórai frankfurti zendülésre. De vér folyt e' városokban, 's ez elég
volt fleg a' tanuló iQuság üldözésére. A' vizsgálatok és elfogások
száma öregbedett 's a' szövetséggyülés szükségesnek találta Frankfurtban egy középponti vizsgáló bizottmányt állítni fel. A' 23 német
álladalomban megindított vizsgál. -tok lassan folytak, míg végre néhány
száz részes ellen kimondattak a' többnyire szigorú ítéletek 's a' viz^5gálatok eredménye három nagyon terjedelmes hivatalos iratban tétetett le,
melylyböl kitnik, hogy 1800 ilylyen demagógiái mesterkedésekbe
:

;

elegyedett vagy kevert vádlott ellen folytattatott vizsgálat hol azonban
az akkori német Igazságkiszolgáltatás hiánya mindenekfelett abban tnt
ki, hogy a' vizsgálat büntetése sokszor naoyobb volt az elleges vizsgálati fogság következtében, mint az ítélet által kimért büntetés. Németországnak ezen egységes demagógiái pere az e' nemek között legnagyobb
;
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kiterjedés volt, 's habár számuk az 1848-diki események következtében
's azóta szaporodott, de ilylyen nagy kiterjedést nem nyertek, mert a'
vádlói eljárás, és esküttszék behozatala által a' merény saját vidékén
különkülön láttattak el. Az uj német demagogicus perek között legnevezetesebb a' AValdeck-féle per Berlinben, a' Lichnowsky-Auerswald meggyilkoltatása következtében a' merény szerzi 's részesei ellen támasztott
per a' hanaui esküttszék eltt a' königsbergi per Jacob ellen a' mainzi
nagy per; a' bádeni haditörvényi perek a' bádeni forradalom részesei
ellen, a' bajor-pfalzi perek az itteni forradalmi merény részesei ellen, a'
szászországi nagy felségsértési per az 1849. májusi lázadás vezérei 's
,

;

részesei ellen.

Legnagyobb érdekkel birnak elttünk az ezen perek alkalmával nyilvánuló közvéleményi manifestatiók azon tekintetbl, mivel mély szakadás
létezését tanúsítják a' kormányok és a' nép között átalában jellemzetül
elmondhatjuk, hogy az ezekben történt elitélések által a' közvélemény
többször érezte magát sértve mint kielégitve 's hogy a' közvélemény
többnyire a' vádlottaknak fogta pártját; hogy ezeket legalább menti, ha
nem is magasztalja; hogy a' foglyok börtönén a' vasrostélyt diszjelnek
tekinti, 's minden sikerült menekülésen örvend. Nevezetes továbbá az
ilylyen vádlottaknál tapasztalt nagyobb úgynevezett nyakasság, kikbl
közönségesen nemcsak a' saját magokra vonatkozó vallomásokat psychologiai kényszerít eszközök legnagyobb mértékben alkalmazása által is
alig lehet kivenni, hanem még kevésbé olylyan vallomásokat, melylyek
által más vélek meghitt viszonyban álló személyek veszélyeztethetnének.
Az emiitett 's több országban tapasztalt szakadás az álladalmi hatalom 's
a' közvélemény, a' nép között egy átalában korunk egyik f szerencsétlensége, melylynek orvoslására vezet eszközöket eddig vagy feltalálva
R. E,
sem, vagy legalább alkalmazva nem igen szemléljük.
Dembinszki (Henrik) gróf, lengyel 's a' forradalmi háború alatt, 1849
tavaszától, magyar tábornok, szül. 1791-ben a' krakói vajdaságban.
Hazafiassága 's szabadságérti lelkesülése, melyly által egész élete folytán
kitüntette magát nagy részben hasonló érzelm atyja végrendeletének
szüleménye, ki mint tartományi követ az 1788-iki lengyel országgylésen
megrzését 5 fiának
's ezen
a' május 3-iki alkotmányon dolgozott
lelkére kötötte. Henrik, kinek anyja H-ik Ágoston udvaránál lev szász
fudvarmester gr. Moszinszky leánya volt, igen németes nevelésben részesült, 's 1807-ben két másik testvérével együtt a' bécsi mérnökakadémiába
hogy
lépett. De ezáltal olyly kevéssé idegenedett el lengyel hónától
:

,

,

,

—

,

,

m

,

,

1809-ben a' neki ajánlott osztrák hadi szolgálatot élnem fogadta, hacem,
midn Poniatowski megkezdte a' szabadságharczot, több honfitársával
együtt elszökött Lengyelországba. Jelleme tisztaságát 's nemes büszkeségét már els rövid hadi pályája alatt bebizonyította, mert a' helyett,
hogy mint honfitársainak nagyobb része hivatalok után szaladozott
minden kitüntetést csupán saját érdemeinek akart köszönni.
volna
Nagyravágyó volt, de nagyravágyása nemes utón járt. Közlegénynek
csapott tehát fel Turno 5-ik számú lovas vadász ezredébe, 's csak 1812ben lett tisztté, midn az orosz hadjárat megkezddött. Napóleon maga
nevezte ki kppitánynyá a' smolenski csatatéren, a' mivel méltán busz,

,

,
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kcHkedett. A' németországi

háborúban SokobUczki tábornok parancsai
katonai képzettségének jó részét ennek köszöni. E'
háborúban három testvére esett el. Késbb a' katonai szervezés tudományát sajátította el, Wielhorski hivatalszobáiban dolgozván Parisban.
Midn a' lengyel hadsereg Constantin nagyherczeg parancsa alá adta
magát, Demhinszki kinek lengyel büszkesége azt nem tüi'heté, elbocsáttatását kérte, 's viszszavonult krakói birtokára, honnét 1825-ben tartományi követté választatott a' lengyel országgylésre. E' helyzetében
sokat vesztett népszerségébl 's hitelébl a' lengyel nemzet eltt
mert
szerencsétlenül olyly bizottmányba jutott tagúi , melylynek többsége
vakon hódolt a' muszka érdeknek, neki pedig nem volt elég jellemszilárdsága erélyesen ellenszegülni 's társaitól, kik személyes barátai -voltak,
elszakadni.
1830-ban, a' lengyel forradalom kitörésekor, keservesen
esett neki tapasztalni, hogy eleinte mellztetik, 's midn vajdaságában
a' hader szervezése munkába vétetett, nagy stratégiai tehetséget bizonyító tervei figyelemre sem lnek méltatva. Azonban az ügy körül
bizonyított buzgalma, erélye, 's a' nemzetrség organizatiójánál kifejtett
ismeretei csakhamar kibékélteték vele polgártársainak elidegenült véleményét, 's néhány hét múlva már a' krakó- vajdasági rendes hader frendezjévé választatott azoknak közös akaratával. E' minségében régi
tábornokoknak 's ezredeseknek parancsolt a' mi ismét sok kellemetlenségbe bonyolitá, minthogy kapitányságától fogva semmi rendszeres elléptetésben nem részesült 's igy a' katonai hyerarchiában csak kapitánynak tekintetett. Táborbaszállása alkalmával mint ezredes lépett fel; e'
rangját azonban az öregebb tisztek sokáig kétségbe vonák. De
a' szervezést olyly tevékenyen 's eredményesen vezette, hogy irigyeit meghazudtolva, a' szép els krakói ezreddel, a' grochowi ütközet napján,
bevonulhatott Varsóba. Skrzynecki
az új generalissimus és Turno
tábornok, a' lovasság
felügyelje, rokonai valának, 's egy lovasdandár
parancsnokságával ruházták fel. Részt vett ezzel a' waveri és dembei
dicsséges csatákban, melyly utóbbiban a' lovasság csatadönt támadásait segítette a' tartalékkal. Többször küldetett ki csapatokkal a' hadjárat
alatt 's minden feladatát ügyesen és szerencsésen végezte. April havában, 1831. a' lengyel sereg nagy elhelyezésekor, 4000 emberbl 's 4
ágyúból álló kis hadtest commandójával bízatott meg, 's april 25-ikén
rögtön megtámadtatott Diebifsch által. Sikerit azonban gyengeségét
ügyesen eltakarni az oroszok eltt szerencsés mozgásaival minden támadást kijátszani a' földtér ügyes használata által a' 40 ezernyi ellenséget
majdnem egész nap feltartóztatni 's csekély veszteséggel viszszavonulván, a' hátralev seregosztálynak alkalmat nyújtani, hogy a' fsereggel
egyesülliessen. E' jeles eljárásaért dandárnokká neveztetvén, ismét hasonló
erej hadtest parancsokságával bízatott meg, hogy Ostrolenkát balszárnyon megtámadja. Késbb Lomzának indult Gielgud hadosztályával
egyesülve de már ekkor meghasonlott ezen rest és határozatlan tábornokkal, 's egyedül ment a' fhadiszállásra. Tanúja volt, de commando
nélkül, a' siralmas ostrolenkai ütközetnek, melylynek következtében hadteste, a' Gielgud- divisióval együtt elszakasztatott. Midn a' lengyel tábornokok a' hadi tanácsban egészen kétségbe voltak már esve a' 11 ezer
alatt vitézkedett,
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embert meghaladó elszakasztott hadteat sorsa felett Dembinszki volt, ki
a' hadtestet Lithvániába javasolta küldetni az ottani felkelés támogatására, 's ki ezen parancsot Gzelgudnak személyesen kézbesitni ajánlkozott.
El is jutott szerencsésen ennek hadtestéhez azonban jó tanácsainak sikerét meghlusitá tiszttársai féltékenysége 's Gielgud tunyasága 's határozatlansága, kik javaslatait nem követék, 's neki tevleges szerepet nem
hogy a' legfbb parancsnokságot vegye át
adtak. A' katonák kínálták
önhatalmúlag de erre nem merte magát elhatározni 's így keresztül:

:

t

,

,

,

ment Chlapoicski ravasz javaslata hogy a' sereg három részre oszoljék,
fleg azon czélból hogy Dembinszkitöl megmenekedjenek. Midn Dembinszki látta, hogy a' többi tábornokok porosz földre vezetik át seregeiket, 's
mindnyájoktól el van hagyatva: azon nagyszer gondolatra jött,
hogy 4000 emberével 140 mérföldnyi retirádát kisértsen meg egész Lithvánián keresztül Varsóig olyly utón hol nem csak túlnyomó orosz er,

,

,

,

vel kellé találkoznia,

hanem

a'

hol 14 város mellett

is

kellend elvonulnia,

melylyekben kisebb nagyobb rsereg feküdt több kevesebb álgyuval. 'S e'
merész viszszavonulást olyly ügyesen 's anynyi szerencsével eszközölte,
hogy általa halhatatlan nevet vivott ki a' hadi történetekben. Emberei képtelenül kifáradtak; a' gyalogság saruja egészen elszakadt 's meztelen lábbal
érkeztek a' széles Niemenhez
melylyen át kellé kelniök. Az orosz vezér
Savoiny tábornok esztelensége lehetvé tette hogy Dembinszki ügyessége 's lélekébersége a' nehéz és veszélyes átkelést is végrehajtá. 4 órábámulandó tevékenységgel végezte be a'
nyi ideje volt az átkelésre
szállító tutajokat azon perczben
midn a' muszka er már feltnt a'
láthatáron 's mire ez a' partra érkezett Dembinszki serege a' túlpartról
már lövésekkel fogadhatá. A' Niemen vizén túl nttön ntt az oroszok
gondatlansága. A' hidakat és kompokat akkor égették el, midn azokon
már átkelt rizet nélkül hagyták a' pontokat hol csekély ervel meg
lehetett volna szorítani, sohasem tudták hollétét, az országutakon keresték, midn mellékutakon megszökött, 's lesbe állottak, midn már
elhaladt. Savoiny sohasem érheté többé utol az egyszer kisiklott ügyes
hadvezért. A' bialoviczi erdkben azonban igen nagy veszély fenyegeté,
t. i. saját seregének lázadása
melylyet némelyly elégületlenek felizgattak
elhitetvén a' legénységgel hogy vezére által el van árulva 's bekerítve. E' lázadás veszélyes kitörésétl mégis megmentette egy lengyel
csapat véletlen megjelenése, melyly Rozycki parancsa alatt érkezett meg
's melylyel egyesülve átkelt a' Búgon, és aug. 3-ikáu diadalmasan vonult
be a' fvárosba foglyokkal martalékkal 's az általa megmentett lithvániai insurgen sekkel, 60000 néz örömkiáltásai közt. O volt a' nap hse 's
a' beszéd tárgya egész Lengyelországban 's Európában ; altábornagygyá
neveztetett ki, 's a' lengyel országgylés kimondotta, hogy érdemessé tette
magát a' haza hálájára és hogy ezen határozat egyegy példánya minden
katonájának kézbesittessék. Daczára azon hanyatlásnak, melylyben Dem,

,

;

,

,

,

,

;

,

,

,
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binszki , rxngyohh hatáskörbe jutása idején a' forradalmat találta: még
fényesb pálya nyílt volna eltte 's talán megmenthette volna hazáját, ha
erre katonai ismereteknél 's erélynél egyéb nem kívántatott volna. De
rövidlátó
politikus volt, 's nem birt a'
a' milyly jeles katona, olyly
fvezér egyik szükséges tulajdonával, t. i. helyes tapintattal, 's lekötelez
,

,
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bánással. Rokonai-

csatlakozott,

's

's

barátitól elámítva, n' gy'úVóh Skrzynecki pártjához

erszakos hevcssc'gével ugy az országgyülósen, mini

a'

ellenszenvre talált. Midn Skrzynecki a' vizsgáló bizottmány
által fvezéri hivatalából letétetett
Demhinszki választatott helyettesének de barátságtalan zord viselete , 's azon gyanú miatt mintha katonai
dictaturát akarna létre hozni nem ersíttetett meg magas hivatalában.
Egy gondatlan 's túlzó proelamátio az aug. 15-iki éj eseményeirl anynyira elkeserítette a' serget 's nemzetet , hogy Varsó bevétele után , hol
a' sánczok egy részét védelmezte, a' legnagyobb szorultságban sem nyerhette el a' fparancsnokságot.
A' végperczekig erélyesen mködött,
seregnél

,

,

,

,

mindenütt gyors

tettre intett, minden merész vállalatra kész volt, 's
porosz határra való viszszavonulás alatt azon tábornok ki az
utócsapatokat vezérelvén az utolsó álgyulövéseket intézte szerencsétlen

volt

a'

,

,

—

nemzetének halálos ellenére.
Ezután elbb Dresdába, késbb Strassburgba 's Parisba ment. Dresdában dr. Spazier rávette hogy hirea
lithvániai hadjáratát dictálná le neki, 's ez meg is jelent következ czim
alatt: „Lithvániai hadjáratom 's viszszavonulásorn Kurszanytól Varsóba."
(1832). Ezen mvmkájában napfényre hozta Gielgud és Chlapowski méltatlan viseletét. Strassburgba menvén Dresdából
melylyet orosz befolyás
következtében el kellé hagynia, ott megirta 's kinyomatta a' lengyel
forradalomról szóló emlékiratát (Mémoires)
melyly igen indulatosan 's
,

,

,

kíméletlenül levén szerkesztve, késbb önmaga által viszszavonatott.
Parisban lakta alatt sem tudta honfitársainak ingerült hangulatát eloszlatni.
1833-ban az aegyptusi alkirály szolgálatába állott, ki
Syriába
küldte az aegyptusi sereg ujdon szervezésére; de csakhamar viszszatért
Parisba.
1849. febr. elején Magyarországban megjelenvén , hová mint
.czukrász jutott be, Debieczenben fáklyás zenével 's franczia és lengyel
szónoklatokkal fogadtatott , 's febr. 5-ikén a' magyar hadseregben altábornagygyá neveztetett. Azonban a' magyar táborozás története azt
bizonyltja, hogy az 58 éves katonát elhagyta korábbi ereje, 's a' smolenski

—

t

—

ifju hsbl, kit ott maga Napóleon nevezett kapitánynyá, egy késedelmes,
túlságosan óvatos öreg úr maradt fenn szenvedélyes ugyan 's igen hajlandó a' kalandos és merész stratégiai mködésekre derék tervkészít,
de felette lassú a' kivitelben 's feledékeny,'s e' miatt alig képes csak kisebb
csatákat is jól elintézni. Seregei élelmezésérl nem gondoskodott, katonái
szeretetét nem tudta megnyerni nem ismerte a' magyar katona természetét, melyly szuronyszegezve rohanni szeret, de nem örömest áll
türelmesen és szenvedöleg az ágyútüzben mint valamely ly villámháritó.
Az öreg Demhinszki ha az ellene elfogult honvédek tanúsításának hinni
lehet igen szerette már a' kényelmet 's a' jó ó bort
katonáival pedig
nem szokott bajtársilag osztozni, mit neki a' Görgey modorához szokott
katonaság nem tudott megbocsátani. Görgey a' puszta tÖldn aludt,
megosztá katonáinak szenvedéseit, szigorú vezér de jó bajtárs volt.
Dembinszkit azonban az öreg lengyel tábornok nagy hirére é\ntö 's Görgeynek nem egészen hiv kormány
De már els felléfvezérré tévé.
pése 1849 februárján roszúl sikerit gróf S(7í/íV/c tábornokot Gömörön
keresztül elszalasztá. Az alárendelt három
els harmadik és hetedik
hadtest közöl fleg a' hetedik viseltetett iránta ellenszenvvel, melyly
,
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kedvelt parancsnokának, Görgeynek hátratétele által magát sértve hívé.
Az ugy látszó egyetértés mellett is folytonos bizalmatlanság 's féltékenyfleg midn Dembinszki a' seregek
ség uralkodott a' két vezér közt
öszszevonása alkalmával a' kápolnai csata eltt anynyira titkolódzott,
ha az terveibe volna avatva.
hogy „úgymond" sapkáját is elvetné
Gör^ei/í , ki vezérsége els perczétöl fogva megszokta az önálló mködést igen bántotta e' bizalmatlanság, 's miután a' kápolnai ütközet 's a'
sereg viszszavonulása Tisza-Füredre nem épen óhajtás szerint ütött ki,
Dembinszki a' seregbeli törzstisztek által fogságba tétetett. Görgey híveipontban foglaltattak hogy t. i. a*
nek panaszai a' fvezér ellen három
sereget napokon át élelem 's ellátás nélkül hagyta; hogy továbbá rósz
elrendezés 's a' hadosztályok öszszezavarása által a' hadtestek parancsnokait képtelenekké tette a' zászlóaljakat vitézségük 's haszonvehetségük szerint alkalmazni hogy végre a' poroszlói gát megparancsolt de
Görgey által nem teljesitett védelmére adott rendelet által Görgey hadtestét veszélynek tette ki. Dembinszki ismét maga részérl egyenes árulással vádolá Görgeyt.
A' kormány nem volt képes a' hadseregnek
önhatalmú eljárását gátolni, vagy épen büntetni 's jó képet csinálta'
,

,

,

f

,

;

,

—

,

nem tetsz

fegyelemsért eljáráshoz. Dembinszki letette a' kezében
lehetlenné vált fvezérséget 's viszszavonult a' harcztérrl Debreczenbe.
melyly miatt
Kossúthníik nem sikerülvén a' megkísértett kibékítés
Vetterrel 's a' hadügyminister Mészárossal T.-Füredre sietett , hogy
mégis Gör^eí/nek f katonai hatalomra jutása meggátoltassék,'s a' kormány
tekintélye némileg megmentessék, Vetter lett fvezérré. Dembinszki
tele volt keserséggel
de elég nemesen viselte magát felkéretvén, részt
mint mindenkor, ugy itt is
vett a' hadi tanácskozásokban 's tervei
nagyszerek voltak.
Midn az oroszok betörtek az országba, a' kormány
újra elvette a' félrevetett öreg vezért 's a' felsmagyarországi hadtest
parancsnokságával bizta meg; de június közepén már ettl is viszszalépett mert nem volt iránta a' katonaságban bizodalom. Helyébe Visochi
József lépett. Búcsúszava, melylyetjún. 17-ikén adott ki, felvilágositja
a' dolog állását. ,,Harczosok! bajtársaim! „ugy mond" helyembe Visocki
József tábornok ur neveztetett az éjszaki sereg fparancsnokává. Mai
nap megszntem az lenni, 's nektek kötelességtek az új fparancsnoknak
hogy mieltt tletek
engedelmeskedni. Szent kötelességemnek tartom
búcsút veszek egy pár bizalmas szót intézzek hozzátok. Nem dicsvágy,
hanem hazátok java volt az a' mi arra indított hogy szolgálataimat
szives készséggel ajánljam, melylyért életemet is a' legnagyobb veszélynek
tettem ki. 'S épen e' tekintet nem engedi, hogy minden okaimat elhozzam, de mint katona
nem hagyhatom eralitetlenül hogy vagy
engedetlenséget kellett volna elkövetnem, vagy olyly parancsokat teljesítenem, melylyek hadi tapasztalatim szerint Magyarországra nézve károsak lehettek jobbnak találtam hát kérni a' kormányt hogy ilyly kétes
helyzettl mentsen föl 's a' t." A' hir azt monda lelépése fokául, hogy
terve, miszerint Gallicziábaintéztessék beütés, el nem fogadtatott.
Június
26-ikán Pesten tisztelg zenével fogadtatott az sz bajnok
ki utolsó
nyilatkozatában is kimondá hogy ha vezéri minségben nem is mint köz
honvéd kész Magyarország javára szolgálni. Anynyira ment volt minden
's

,

;

,

,

,

—

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

—

,

,

,

362

Demeter.

haszonleséstl. MidÖn Görgey júniusban a' fövezéreégtl ismét
ehuozdittaték, Dembinszki táborkari fnökké neveztetett ki, 's követte a'

aljas

kormányt Szegedre, honnani elvonulást, daczára az ellene emelkedett
szózatoknak ö eszközölte ki 's ezáltal eldöntleg hatott a forradalom
megbukására. Kossuth, mintwlddini emlékiratában mondja, nem akarta
Szegedet csata nélkül feladni de Dembinszki, ezen vitéz de elaggott 's
megtört hadvitéz, a' csatát lehetlennek, 's Szegedet tarthatlannak nyilat,

,

,

O

koztatá.
tétette le fkép Perczeit is, 's igy akaratlanul Görgeynek
kezére játszék kit pedig árulónak tartott. A' temesmegyei végs ütkö,

zetekben melylyek a' magyar hadsereget megsemmisítették,
volt egyik
fvezér. Dembinszki, elhagyván Szegedet, átkelt a' Tiszán, 's Szeged
alatt három napig verekedett de végre a' marosvonalt is feladta 's öt
nap alatt másodszor kellett szétszedni a' bankósajtót és Lúgos lett az egyedül lehetséges menekvés! hely. így történt hogy a' pénz kifogyott a'
hadsereg zsoldot nem kapott
türelmét és kedvét veszté 's
éhezett
demoralisált állapotában a' békét minden áron óhajtani kezdé. Szregnél
aug. 4-ikén megveretvén viszszavonult de nem a' magyar kézben lev
Arad hanem Temesvár felé azért mint monda hogy az ostrom felszabaditását gátolja. De ezen számítása veszélyes fonákságnak mutatkozott,
,
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,
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mert folyvást veretve, nemcsak Temesvár felmentését nem gátolhatá,
hanem ellenkezleg a' vár ágyúi alá nyomatott 's Araddali öszszeköttetése elvágatott, GörgeyveW egyesülése lehetlenné tétetett. E' folytonos
viszszavonulás fáradalmai 's nélkülözései közt serege
melyly Bemhez
irt levele szerint 16 ezer ember, 38 álgyuból állott, épen olyly érzékeny veszteségeket szenvedett
mint más körülmények közt Görgeyé.
Görgey sok késedelem után, aug. 9-ikén, megérkezett Aradra, de
már késn mert Dembinszki hadteste Temesvár alatt tökéletesen szétveretett. Bem , ki a' csata folyama alatt érkezett meg, átvette ugyan az
id közben reá bizott fvezérséget de már hasztalanul. Bem Karánsebesre tette fhadiszállását 's onnét irt Dembinszkinék hogy hadtestét
lehet leghamarabb Gnyon és Vécseyével egyesítse 's Lúgosnál az ellenséggel szembe szálljon. Erre azonban Dembinszki azt feleié hogy miután
serege 7000 emberre 's 16 ágyúra olvadt és demoralizálva van, nem fog
engedelmeskedni. „On tervének ,,úgy írá" azon következménye lenne,
hogy az orosz császárnak az örültek házában egy emberrel többet kellene
táplálnia."
voltak az
barát
Dembinszki és Mészáros , az öreg két
elsk, kik az osztrák-török határt aug. 15-íkén átlépték. Jelenleg is török
földön van, 's azok közé tartozott kik határozottan ellenzék az izlámrai
áttérést 's minden kísérlet daczára férfiasan megálltak vallásuk 's becsületük mellett. Az öreg Dembinszki egyszer nyárspolgári kinézés veres
arczu 's orrú, szhajú, feszes magatartású, még most is indulatos, könynyen fellobbanó, ingerlékeny ember.
T.
Demeter (Ignácz Antal) freiburgi érsek született Augsburgban
1773. hol atyja sütmester volt. Elete els felében mint szabadelv
irányú író és tanító szép hírt 's nevet szerzett magának. Alapított egy
magán tanitóképez - intézetet. Jelesb müvei: „Vollstandiges Handbuch
zur Bildung angehender Schullehrer^' 3. k. melylynek kötetei 1830-34ben számosb kiadást nyertek. Továbbá: Zeitschrift zurkatholischen Srhul,
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für die Bildung der SchuUehrer, Miután azonban
megválasztatott 1836-ban, elbbi elveivel egészen
ellentételes szolgai, vakbuzgó irányt vett fel. Ezen jellemtelen átalakulást világosan kimutatta mindjárt székfoglaló beszédében, melyly ,,Über
lekre és Grundsafze

érseknek

freiburgi

Zeit" czim alatt jelent meg, és 1837-ben a' vallási,
megyéjéhez küldött körlevelében.
állami ál-szabadságról
Ezekben lábbal tapodva elbbi élte józan, haladást pártoló elveit, menyny
köveket szórt az ész uralma ellen. Vészthozónak hirdette mindazt, mi
öszsze nem hangzik a' vallásos vakbuzgósággal. Ugy állította el maki
gát
mint az obscurantismus és ultramontán tanok legels lovaga,
még egypár év eltt a' szabadság és felvilágosodás érdekeiért tört lánddie Krankheiten der
erkölcsi

és

,

,

O

csökönös helybenmaradáshoz
szabadság
nem a' korlátjai elleni harczban, hanem azoknak eltrésében és szentesítésében áll. És a' szabadságnak életöl bilincseit valódi isteni rendelzsákat.

szegdött

az állami viszonyokra nézve

azt nyilkoztatván ki

,

,

mikép

is a'

a'

valódi statuspolgári

—

Hason bigót sötét elvek szerint igazgatta
nyilvánította.
érseki megyéjét is. A' szabadelv lelkészeket mellzte és elmozdította
szertartásokra
a' bigót papismus gépeit. A' német nyelvet az egyházi
egészen alkalmatlannak lenni hirdette és azért azt ultramontán deák
ményeknek

h

maradt élte minnyelvvel cserélte fel. Ezen megfordított irányához
den más viszonyaiban is. Midn Poroszhonban az ismeretes vegyes házasságbeli viszályok keletkeztek csatlakozott a' kormány irányában alakult
,

bigót, ultramontán ellenzékhez és 1838- ik

évben kibocsátott körlevelében

helyeslé mindazt , mit a' püspökök a' vegyes házasságok akadályozására
tettek volt.
Hyly az ultramontán pártnak tett hasznos , de a' szabadság és emberiség haladása ügyére igen is káros szolgálatai után meghalt

1842-ben.

—
— Sz.

I.

Demidow. Ezen

híres, végtelen gazdag orosz nemzetségbl, melyly
hazájában mai napig is igen nagy befolyást gyakorol az iparra 's pénzforgalomra
legújabban nevezetesek Pál gróf és Anatól , ez utóbbi
1840 olta berezeg mindketten Miklósnak fiai. Amaz státustan. és kueski
kormányzó volt
's
roppant gazdagsága egy részét a' tudományok
elmozdítására és szegények segélyezésére fordította. így 1831 olta,
halála utáni 20 évig, évenkinti 5000 rubel jutalmat tett azon Írónak,
kinek orosznyelvü munkáját a' pétervári akadémia legjobbnak ismeri, 's
másik 5000-et a' pétervári akad. által koszorúzott munkák kinyomatására.
Igen sokat utazott 's az útban es városok szegényintézeteinek dús
ajándékokat adott. Megh. 1840-ben Mainzban. Anatól, Pá/nak öcscse,
egy ideig orosz követségi titoknok volt Parisban. 1833-ban 500,000
rubelt ajándékozott egy intézet alapitásáraPétervárott, melylyben szegényemberek élelemmódot találjanak. 1840-ben herczeggé lévén, ugyanez
évben nül vette Bonaparte Jeromos, egykor vestfáliai király leányát,
'a montforti herczegnét, 's mivel kötelezte magát, hogy a' házasságból
származó gyermekeit a' róm. cath. hitben nevelteti mi az orosz törvényekkel ellenkezik innét sok viszálkodás származott az orosz és római
udvar közt, Demidow pedig Pétervárba hivatott feleletre. Azonban sikerült
neki a' czárt megengesztelni, st engedelmet nyert, hogy ismét Parisba
mehessen.
A' Demidow család törzsatyja Nikita Damid, ki 1665-ben
,
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,
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volt. Péter czdrnak álgyukat 's fegysvéd háborúra, IGDO-bcn pedig Sibcriában a'
's igazgatása reá bízatván
ugyan Péter czár által
nemességre emeltetett 's a' nowianski vasöntödével megajándékoztatott.
1725-ben fedezte fel a' kolybai vasbányákat Siberlában
mclylyek a'
család tömérdek gazdagságának alapjai lettek. Fia már magas hivatalokra
emelkedett.
h.

született

's

eredetileg túlai kovács

vereket szolgáltatván
vasöntödék felállitása

a'

,

,

—

Democratia.

1.,

népfelség.

Deperdíta. 1. Élelmezés.
Üesbordes-Valiiiore (Marcellne). Egyike Francziaország legkedvesebb és legkedélydúsabb költnéinek. Nem a' mvészet, hanem élete
szenvedései, kínjai és érzelmei teremték költészetét. Azért csak akkor
bir hatással a' kedélyekre, midn nem a' világ jeleneteibl, hanem ön

kebelébl és emlékébl meriti tárgyait. Elete és költészete ugyanegy
tárgy. Valamint élete, iigy költészete is egyedül az eped, fájdalomdús
és szenved szerelem körül forog,. ugy hogy csak arra látszik hivatva
lenni, hogy verseiben könyeket hullasson. Csak egy tárgyat ismer minden gondolatja, 's minden emlékezése, a'
és örök szerelmet, melyly-

h

nek tárgyát sohasem

Eletének eseményei hasonszinüek voltak,
's az nem rózsákat termett. Született 1787-ben Donai-ban. Atyja czimerfest levén a' forradalom által keresetét elvesztette. A' család nyomorra
jutott, mit Marceline már 11 éves korában kénytelenittetett szüléivel
megosztani. Amsterdamban gazdag gyermektelen rokonaik javaikban
örökösiteni akarták de csak azon feltétel alatt ha a' reformáta vallásra
engedik gyermekeiket áttérni. A' szülk ájtatossága, vallásos szelleme
azt el nem fogadhatta. Anyjának st. Domingoban szinte volt dús rokona,
ki az elszegényült családnak segélyt nyujthata. Az anya tehát Marcelinevel Domingoba utazott, de itt rokonait számzetve és elszegényedve
találta. A' bú és fáradalmak megölték, és Marceline egy hajós különös
köny rületébl vitetett viszsza hazájába. Itt Parisba menvén, szinészi
pályára lépett 16-ik évében, hogy szegény atyját némileg segélhesse.
Azonban mint kezd igen csekély fizetést nyervén és igy atyját eléggé
el nem láthatván
készebb volt lemondani további kiképeztetésérl hogy
atyjának több segélyt szerezhessen. Ez okból vidéki városokba ment, és
több helyen játszott.
20-ik évében kénytelen volt a' zenérl és operáról lemondani ,, hanem a' zene
folyvást
irja önvallomásaiban
beszélt fejemben, és gondolataim önmagoktól bizonyos rendszert és öszsze
hangzást vettek fel. Leirtam tehát azokat és azt mondák hogy azok
elegiát képeztek." Minden képzettséget nélkülözvén igen nagy fáradságot okozott neki, hogy eszméit illn kifejezhesse. Késbb Valmore vette
nül. Betegeskedése óta az irodalomnak élt
hol Lyonban, hol Parisban
tartózkodva. Több elbeszélése, regénye és lyrai költeménye van Les veillées des Antiiles (2 k. 1820) Vatélier cl' un peintre (2 k. 1833.) Vne raillerie
de Vamour (1833) és Yiolette a' nknek igen kedves olvasmányul szolgálnak. — Le sálon de Lady Betti/ moeurs anglaises (2 k. 1836) az angol
életbl igen hü és hatályteljes jeleneteket rajzol. Elégiái az utókorra is
át fognak menni, és mindörökké kedvességgel és becsesei birni.
Ss. /.
Desewffy Arisztid, magyar tábornok, szül. Csakaczon Abaúj megyefeledheti.
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si Desewífy-család nemesi ágából; az austriai hadseregnél
1838 óta mint nyugpénzes kapitány élt szülföldén. A' forradalom által elidéztetvén otthoni nyugalmából, sárosmegyei nemzetri
ftiszt lett, 's már az els hadjárat után febr. 13-ikán, 1849. ezredességig haladt; magát sok alkalommal kitünteté, nevezetesen a' febr. 18-iki
kompolthi elrsi csatában 's a' t. miért 1849. jun. l-jén tábornokká neveztetett. A' felsmagyarországi mintegy 12 ezer fre men sereg vezérévé
ben, 1802. az

szolgált,

's

neveztetvén, Visockival, feladata volt az oroszokkal eldönt Cíatába nem
ereszkedni, hanem azok elhaladását nehezítve, lassan Pestig viszszavonulni. És e' feladatát jól is teljesité. Jun. 18-ikán Szebennél megkísérté a'
muszkák fentartóztatását , de a' túlnyomó ernek kénytelen volt engedni,
's ha körülvétetni nem akart, tovább viszszavonulni. 22-ikén Lemecsánnál
hasonlót próbált, 's igy óvatosan és ügyesen, de a' muszkákat mintegy hátán
hozva, egész Czeglédig jött, hol július elején Visockival együtt Perczel
parancsnoksága alá rendeltetett. Az alsómagyarországi ütközetekben folytonosan részt vévén, a' világosi fegyverletétel után is elfogatott 's Aradon oct. 6-ikán a' többi magyar tábornokokkal együtt kötéliialálra Ítéltetvén, kegyelem utján lpor és golyó által végeztetett ki. Rettenthetlen
katona, 's igazi magyar nemes volt; érdekes arczczal, melylynek nagy szke
bajusza és szakálla igen martiális tekintetet adott. Jó akarata, érdeme
mint szerencséje.
's vitézsége azonban nagyobb
Y.
Dessewffy Aurél, gróf, szül. 1808-ban, Xagy-Mihályon (Zemplén m.)
Atyja gróf DessewíFy József, sokoldalú képzettséggel biró, szellemdús
férfiú volt ; dicséretesen ismeretes magyar irodalmi munkásságáról, 's a'

—

,

politikai pályán

mint több országgylés

kitn

tagja.

Aurél kis korában

igen csendes és jó fiu volt, de olyly kevés elmetehetséget mutató, hogy
atyja jövend ostobaságát ersen hitte. A' görög nyelven kezdte tanulását.
Tizéves korában már könyv nélkül tudta az Ilias els könyvét. Az ó világ
remekíróinak szellemét atyja igen értette. O volt e' részben leginkább
Aurél oktatója. Franczia és olasz nyelvre az anyja, gr. Sztáray Eleonóra,
német nyelvet szinlapon maga kezdé tanulni. 'S rendes
kezdé tanítani.
tanulmányain kivül már korán olvasgatni kezdett. 'S az iró és státusférfiu
kifejtésére sokat tn az atyai ház. Ott gyülekeztek gyakran a' fejld
magyar irodalom 's a' fejld politikai élet bajnokai. A' nemzeti, szellemi
kifejldés 's az alkotmányos jogok védelme volt napi tárgya a' beszélgetésnek, társalgásnak. Mindez varázs ervel hatott a' gyermekre, ki már
13 éves korában kísérje volt atyjának a' zajos mcgyegyülésekre, tanúja
a' közélet anynyi erteljes nyilatkozatainak , 's mintegy közepette az
eseményeknek , mik a' gondtalan IQukor szemei eltt többnyire észrevétlenül szoktak elvonulni. Olyly férfiak társasága és ismcrcttsége , mint
lehetlen
Kazinczi Ferencz volt
hogy az iQu eszméinek már korán
magasabb, komolyabb irányt ne adtak legyen. 'S e' komolyság mellett is
megtartá Aurél fogékonyságát mindenre nézve mi a' gyermeki kedély
eltt kedves. Ilias mellett jó kedvvel olvasgatá báró Dcnianx (Münchhausen) dévajságait 's miután Tacitusból bámulatos jeleit adá jártasságának, a' vidék gondtalanabb inainak játékába vegyült. E' fogékonyságot
a' változatos élvezetekre késbb is megrzé. Mint i^u gyakran üritgeté
az élvek örömpoharát, a' nélkül, hogy a' kormozgalmak legkisebb esemé-
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nyét tisztán és azonnal fölfogni elmulasztá vak. 'S még a' férfiúnak is
fennmaradt a' kebel fogékonysága az örömek egyes napsugarait élvezni,
melylyek a' komoly pályát már csak gyéren dcriték föl. — Közönséges
iskolai pályáját, mint els évi philosophus
1823-ban kezdé a' kassai
academiában. Sem tanitoival, sem azok tanmódszerével nem volt megelégedve. Az akadémia falain kivül volt az o iskolája. Bentham és Stáel
aszszony emelkedettebb tanszékbl szólottak a' gondolkodó ifjúhoz. Nem
vakon hódolva a' rendszernek de bensoleg áthatva és meggyzdve az
az éles elmü elemz tanulmányának hasznairól
a' gyakorlati britt számtani szigorral átvitt jogtani elemzései mind végig legkedveltebb könyvei
közé tartoztak Aurélnak. Akkor azonban még nem választott életpályát.
A' könynyüség melylyel az idegen nyelveket sajátjává tévé, 's a' világszinpad emelkedettebb nézhelyéuek gyönyörei a' diplomatiára vonzák
az ifjat. Ezen irányban kezdé magát mivelni. Az európai Staatsrecht 's
Wicquefort Mably Schöll Koch Flassan Klüber lettek olvasmányai.
Nem elégedve meg a' tárgyak felületes ismeretével a' tudomány forrásait
keresé fól a' legnagyobb, legkimeritöbb szakírókhoz fordult. így akará
megvetni egy nagyszer képzettség terjedt és szilárd alapjait. „Késbb
azonban
mint maga irja
a' körülmények 's érettebb belátás
melyly
a' diplomatia pályáján a' jó hazafinak kevés örömet Ígérhet (?), szándékit
megváltoztaták."
Szellemi munkássága folytonos tért talált az idtájban,
az atyja közrehatásával alapított ,, Felsmagyarországi Minerva" czimü
folyóiratban, melyly fleg aesthetikai tartalmú eredeti dolgozatokból 's
franczia és angol forditmányokból állott. Költi kísérletei is vannak e'
korból, mig, önvallomása szerint, átlátta, hogy költnek nem született.
1825. septemberben egybehivatott a' korszakot képz országgylés.
Szabolcsmegye, Aurél atyját D. Józsefet választá követéül. A' 17 éves
Aurél vele ment Pozsonyba. Ez országgylés korszakot képez az politikai
kifejldésében. A' törvényes három éven túl hoszszas ideig elhalasztott
országgylés, 's a' törvénytelen merények, alkotmánysért tények egész
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sora okvetlenül fölébresztek minden európai miveltséggel biró honfiban
létez biztosítékok elégtelenségének érzetét. Az ország legkitnbb
tehetségei gyltek egybe. Határozottan hirdetek hogy az si alkotmány
szilárdítása mellözhetlen szkség.
Szabadon elmondák
mi keblöket
a'

,

,

nyomja. 'S

szónak súlyt adott a' közvélemény 's az alkotmányosság
biztosítást nyert a' törvény szavaiban. A' késbbi kor megtanitá a' nemzetet, hogy nem szavakban hanem intézményekben keressen biztosítékot.
Mi 1825-ben történt, csak tájékozása volt a' régi állásnak, mibl anynyiszor kiszorittatott a' nemzet. 'S mert olyly könynyen kiszorittathatott jele
azon védsánczok gyöngeségének. Azonban az 1825-ki törvényeket, olyly
események után, mint a' 22 24-ki dolgok voltak, mégis nagy eredménynek mondhatni. A' régi alkotmányos ellenzéknek nem kis érdeme az. Ez
ellenzék kitnbb szóvivi közé tartozott Aurél atyja. 'S Aurél egy ülést
sem mulasztott. Naplót vitt az eseményekrl; azután lapot szerkeztctt saját
számára. Beszédeket irt a' gyöngébb országgylési tagoknak. Csakhamar
megismerkedett az országgylés minden nevezetesb embereivel. Innen
Széchenyi Istvánnal volt folytonos barátsága. ,,]Minden szükséges elkészületek nélkül
föllépni a' diétán,
úgymond Aurél
bátor vala
a'
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klubbot formált, melylyben töltém életemet." Pálfi Ferdinánd rávette D.
Aurélt, hogy sir Henry Wellesley (késbb lord Cowley) számára franczia
nyelven naplót írjon mi miatt késbb sok kellemetlensége volt. Pálfi,
Aurél naplóját elbb mindig bemutatá Sedlnickinek. Aurél csak késbb
tudta meg, hogy franczia naplója miatt a' császár neheztelését anynyira
magához venni
magára vonta, miszerint a' kanczellár aUg merte
mond
Intette, ne társalkodjék többé idegenekkel. „Melyly tanácsnak
Aurél —- nem sok hasznát vettem." Miután iskoláit végzé Aurél, a'
cancellárián a' közjogi ügyek osztályában alkalmaztatott mint fogalmazó
gyakornok. Uj irányok gyakorlati ismeretek tntek föl eltte. Ismerni
legalább azok kik
tanulta azt mit akkor kormánybölcseségnek hittek
a' dolgok élén állottak. Természetes , hogy ez ismeret az európai statustudományi tanulmányok után nem volt kielégit. E' fölött unni kezdé az
alárendelt bureaucrata gépies foglalkozását. Szerény helyzetében önállólag
nem hathatott. Mindig hanyagabb lett kötelességei teljesitésében. A'
birodalmi fváros élveinek örvényébe veté magát véralkata és szelleme
egész szenvedélyével. A' bécsi körök egy részét már Pozsonyban az
országgylés alatt tanulta ismerni. Ezek által csakhamar be ln vezetve
minden körökbe. 'S az ifjú Aurél maga irja, hogy a' bécsi világot minden
ágazataiban és minden módon élvezte. Tulajdonai közkedvesség tárgyává
tevék t. Eleven lélek ügyes mód mindennem társulati hangulathoz
alkalmazni magát ritka társalgási adomány minden keresett fesz nélkül
törhetlen jó kedélylyel párosult nála, melyly minden élvet fölkeresett,
mindenben osztozott. 'S a' szaloni élet kifejté, mi még hiányzott képzettségében a' biztos föllépést, önbizalmat, éles tapintatot, melyly rögtön
mik elröppennek a'
észreveszi a' legfinomabb megkülönböztetéseket
sokaság szemei eltt. Olyly tulajdonok, mik miatt a' bécsiek szivesen
megbocsáták a' kép sötét oldalait a' komoly foglalkozás hiányát , melyly
minden nagy eseményben. csak
az élvvadászatot rendszerré teszi
's
beszélgetési anyagot keres a' közelebbi óra sivár eltöltésére , 'stb.
Különben is minden kedvcsapongások zaja 's a' szórakozás és élvek
csábképei sem foglalhaták el egészen lelkét. Soha semmi sem kerülheté el
szemeit , mi a' politikai és irodalmi világban figyelmet érdemelt. St olyly
foglalkozásra is tüstint kész volt, melylyre hivatását érzé, mihelyt munkásságának megfelel tért nyitottak. így az 1830-ki orsz.gylésben.
Reviczki cancellár magával vitte
oda 's a' császár, gróf Almási
Móriczczal és Apponyi Györgygyei együtt fogalmazóvá nevezé. Ez
országgylés folyta alatt német naplót vitt a' király számára. Éjjel ifjú
társaival kártyázott, tobzódott, mulatott, 's reggel pontosan megjelent
miatt, kik által kedveltetett, csak ez országgylésen
az ülésben. A'
két párviadala volt. 'S mindezek mellett nem csak az emiitett napló pontos
vitelére volt ideje, hanem több politikai czikket is irt. Ezek közt egy
értekezést az Edinburgh-Review számára. 'S az ismeretszomj sem hagyá
folyvást
el
a' legnagyobb könynyelmség között sem. Folyvást tanult
mivelte lelkét. Mindenre volt ideje.
Miután adósságokba igen elmerült,
végre
's az idegenekkeli társalgás miatt is sok kedvetlenségei voltak
1832-ben odahagyá Bécset, 's helytartósági titoknoknak neveztetett ki
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hirdetve. Aurél a' zempléni követségre vágyódott. Nem sikerült. Zemj)lénmegye egyik közgylésén ekkor lépett fol elször a' szónoki pályára.
A' sors különös szeszélye azon férfiúval hozá öszsze annak ellenében
lépteté ful ])ályája kezdetén, kivel tiz évvel késbb a' journalistica és
Pestmegye közgylése terén küzdé utósó szenvedélyes harczait. Az ékesmint irja nai)lójában. Szónoki készsége,
szóló Kossiithtiú vívott meg
gyors válaszoló tehetsége 's okoskodásainak szerencsés választása által
azonnal közfigyelem tárgya lön. 'S még jobban feltnt rövid jelenléte
alatt az 1833-ki országgylésen, hol már akkor, egy kis frendi töredék
élén, ugyanazon elveket vitatá a' vallás tárgyában, mik mellett késbb a'
conservatlv párt élén küzdött. E' politikai szereplés mellett tetemesb
részt vön a' magyar tudós társaság üléseiben. A' Jelenkor melléklapjába,
a' franczia lapokba több czikket irt. Tagja lett a' magyar színházi választmánynak. Ez idszakra esik ,,A' magyar nyele és ellenzi" czimü
munkája melyly iratai közt nem találtatott halála után. Tehetsége és
bútor föllépése már ekkor köz becslés tárgya volt, 's nevét, a' lángész
könynyelmüségei mellett is tisztelettel kezdek emlegetni. Fleg az 1838-ki
n;igy árviz után, melyly a' fváros nagy részét elboritá. Ez alkalommal a'
fvárosi népség szegényebb része nyomorra jutott. Dessewffy Aurél, mint
rendkívüli tevékenységet fejtett ki. A'
a' segélyez bizottmány tagja
nádor és a' városi ható.ság egyaránt kifejezek elismerésöket buzgalmáért.
Kevésbbé népszer volt politikai szereplése Pestmegye közgylésein. A'
kedélyek igen ingerültek voltak. A' szólásszabadsági sérelmekhez majd
Pestmegye sérelme járult, a' választási szabadság korlátozása ügyében.
Az úgynevezett /íáí/f/?/-kérdé5 (lásd Ráday 's az 1840-ki orsz.gyül).
Ilyly elzmények után nyilt meg a' 40-kl hongylés. Aurél Sárosban
versenyzett a' követségre. Megbukott ismét, mint már Zemplinben. így
a' frendek táblájához ment szónokolni. A' következ országgylés kilátásairól
a' pártok állásáról
's a' kormány föladatáról a' bonyodalmak 's
bekövetkezhet esetlegességek között egy tájékozó iratot készített. A'
kormánynál nagy figyelmet ébresztett e' dolgozat. Számfölötti helytartósági tanácsossá neveztetett. Országgylésre meghívatott. 1840. jun. 20-án
a' i?á(/(íí/-ügyben szólt elször. Beszéde nagy esemény volt pártja történetében. Még soha sem mutatkozott addig tehetsége egész erejében.
INÍost a' sajátságos fölfogás, ers okoskodás, mvészi és mégsem mesterkélt
taglalása az egésznek, a' nyelv, kifejezések hatalma, az eladás elragadó
minél roszabb lábon állott addig a'
élénksége annál meglepbb volt
felsházi conservatlv többség ékesszólása. IVIindenesetre sajátságos jelenet,
midn ilyly országban hol a' hoszszas parlamenti gyakorlat tehetségeket
fejthete ki, tekintélyeket alapithata meg, egy íQu ragadja meg az agg
állásának külfénye 's
kormányférfiak közt a' pártvezetés gyepljét
nevének már régebben megalapított híre nélkül. De nem volt e' szerepre
pártjában senki inkább hívatva. A' parlamenti bonyodalmak minden
kiindulási pontjait 's az
szálait kezében tartá. Ismeré a' pártok erejét
eredmény lehetségét minden egyes kérdésben. Határozottan lépett föl,
már
hol mások ingadoztak. Mirl a' többségnek sejtelme alig volt
átgondolá. Alkotó szelleme mindig éber vala. Ha indítványt kellé fornuilázni, vagy határozatot alkotni, nézeteket fölvilágosítani, 's rövid, sokat
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szorítani, mit mások hoszszasan elmondtak, ékesbeszédü
gyors tolla mindenkor azonnal kész vala. A' milyly ügyes stylista,
ugy beszédei is a' magyar parlamenti ékesszólás legszebb legtartalmasabb
el azon küls
példányai mellé sorozhatok. A' természet nem látta
elnyökkel melylyek által a' szónok már magokban hatni bir a' sokaságra.
Alkata nem magas, gyönge orgánummal, melyly kevés változatosságra
volt képes. E' hiányokat mindazáltal bven pótolta az eladás elevensége,
's a' meggyzdés
a' kifejezések erélye
a' nyelv mesteri alkalmazása
elragadó hatalma. Gylölte a' hangzatos szópiperét az üres virágokat,
de nem minden ékeit hányta el a szónoklatnak. Ez ékességek azonban a'
pillanatnyi lelkesedés járulékainak tetszettek inkább, mint az elkészület
íiatásra számitott eredményének. Egyetlen beszédét sem készité el teljesen
elre. A' tárgyalás alatti dolgokkal legkisebb részleteikben jártas levén,
igen kevés id kellé neki, meghatározni a' szempontot, melylybl azokat
felfogja. Szobája csendében és az ülés zajában egyaránt gyorsan készen
volt fejében egész beszédterve felosztásaival, rendezett ersségeivel. 'S
olyly ügyes volt a' szerkezet terve, melylyet kevés emlékeztet szavakban
papirdarabkákra jegyzett
olyly logikai a' kijelölt gondolatfolyam, hogy
kevésbbé gyakorlott szónoknak sem lehete nehéz ez anyagból egészet
alkotni. Neki pedig teljességgel csak gyermekjáték volt eszméit szavakba
öltöztetni. Senki sem bírta inkább a' nye.^vet, senkinek sem volt több
ügyessége azonnal meglelni a' találó kifejezést. Azért legtöbb beszédén
a' rögtönzés példátlan könynyüségének kinyomata látszott
's minden
teljessége bélyegezé. A' vita (discussio) volt
rögtönzését az átgondolt
valódi tere. Ott érezé magát honosnak. A' közéletben is jellemzé
az
teremben társaságban és gylésben tüstént
e' vitatkozási hajlam. Utczán
kész volt vitára. Midn baráti szenvedélyessége miatt vádolák ,,hogy
trjek el ílyly esztelenséget" szokta mondani. Mindamellett nem hasonlított más vitatkozni szeret emberekhez. Nem anynyira az ellenfél gyöngéit
fölleplezni, volt fnézete, mint saját indokai túlnyomóságát bebizonyítani.
Indokait pedig ritkán merité elvont szemléldések távolabb tartományaiból,
hanem a' hazai életbl a' létez törvényes formák tényleges ismeretébl,
melyly kezei közt egy magasabb politika rendszerévé alakult. Zárt sorokban
nyomultak elre érvei ; sehol egy hézag, ür, vagy fedezetlen oldal. Csak
anynyira terjeszkedett, mit meg akart mutatni kevesebbnél meg nem
Örült az ellenvetésnek
mert alkalmat adott egy uj oldal
állapodott.
tájékozására. Világos eladása minden homályt eloszlatott határozottsága
minden kételyt megszüntetett párthívei között.
Hyly tehetség mellett
D. Aurél csakhamar nagy befolyásra jutott, nemcsak pártjánál, melylynek
vezére ln
hanem a' birodalmi kormánynál is. 'S midn az 1840-ki
országgylés eredményeit az elkeseredéssel vívott sérelmi harczok koczkáztaták D. A. egyike volt azon státusférfiainknak kik a' kormány és
az alsó- és felsház közötti feszült állás megszntetésére
nemzet
's
minden befolyásukat fölhasználák. A' szólásszabadsági sérelmek a^ pörbefogottak és elitéltek számára adott teljes amnestiával tettleg orvosoltattak.
A' pártok engeszteldtek a' nemzet és kormány közt mélyen megingatott
bizalom helyre kezdett állani. Az országgylés a' törvények számára
nézve sem minden eredmény nélkül, 's mégínkább kedvez kilátásokkal
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a' jövbe, oszlott el. A' fejedelem engesztel szózatát az 1825-ki országgylés után a' 1833 — 3G-ki haladási mozgalmak követték. A' kormány és

nemzet kibékülését most, 18-10 után, szintén reformtörekvések kisérték.
Természetes jelenség. INIiután a' jelen biztossága iránt megnyugszanak a'
kedélyek, a' jöv tbglalkodtatja az embereket. Az aggodalmakat remények
váltják tol. Ki nem tudja
milyly vérmes kilátásokkal kezddött a' 43-ki
országgylés ? Az idszak, melyly ezt megelzte, az elkészületek kora
volt. Az elmunkálatok elkészítésében 's az eszmesurlódásokban raelylyek
a' magyar közéletbe addig szokatlan élénkséget idéztek el
nagy része
volt D. Aurélnak. A' 40-ki hongyülésen tagul ln kinevezve a' büntettörvénykönyvet készit országos bizottmányba. Mieltt e' bizottmány
munkálkodni kezdett volna, D. A., jutalmul az elmúlt országgylésen
szerzett érdemeiért, kormányköltségen külföldre küldetett, tapasztalati
ismereteket szerezni az érintett tárgy körül más elhaladottabb nemzeteknél. Metternich berezeg ajánlóleveleivel ellátva
utazá be Német-,
Franezia- és Angolországot, Hollandot és Belgiumot. Anyagot gyjtött
mindenfelé 's a' büntetjogon és javitóházakon túl más viszonyokra is
kiterjeszkedett kutató figyelme. Különösen Anglia alkotmányos földét
tévé tanulmánya tárgyává.
Távolléte alatt azonban a' magyar közéletben
egy addig nagyon elhanyagolt tényez támadt a' sajtó szabadabb mozgása. Olyly egyéniség lépett föl, kinek irodalmi munkásságát akkor is
veszélyesnek tartá a' kormány, midn még csak irott levelekben jelentek
meg tudósításai. Most e' férfiúnak, a' nemzet és kormány közti kibékülés
,

,

,

,

,

—

:

adatott a' sajtó. Az elz vizsgálat szabadelvbb
nézetek szerint ln utasítva. 'S a' különben is virágos, elragadó Írásmódot
még hatásosabbá tévé, fleg a' hevesebb vér iQu olvasók eltt, a' politikai
martyrkoszoru melyly a' szerkeszt sápadt arczát körllengé ki csaknem
börtönébl lépett a' szerkeszt-hivatalba. 1841. jan. 1-én jelent meg
Kossuth Pesti Hirlapjántik els száma. 'S a' lap csakhamar olyly hatalommá emelkedett, melylynek elvei elrémiték a' conservativ tábort, 's

jeléül, rendelkezésére

,

,

modora olyly férfiakban is aggodalmakat ébresztett, mint gr. Széchenyi
István volt. Nem tartozik ide ez aggodalmak alaposságát és túlságait
mutogatni. Csak mint egy indokot emiitjük
mi miatt D. A., miután
hazajött utazásából, nem ismert fontosabb föladatot, mint egész ervel
sorompóba lépni 's a' sajtóban szerinte fölmerült téveszmék ellen, hasonló
fegyverrel, a' sajtó utján megküzdeni. 1841 közepén tehát a' ,, Világ"
czim hírlapot megszerezvén, azt pártja közlönyévé alakitá. Czikkei
„X.Y.Z. könyv" czim alatt egybegyjtve jelentek meg Pesten 1841-ben.
Nem anynyiraa' napi renden lev kérdések lényegérl szólanake' czikkek,
mint inkább elmélkedések az irány fölött, melylyet e' kérdéseknek adui,
az elvek fölött, melylyeknek befolyása alatt azokat elhatározni szükséges.
Nagyszer bevezetés, rendszeres kezdemény. E' czikkekben mindenütt
magasabb uézponttal találkozunk, rendszeres
termékeivel, melylyek a'
reformeszmékhez tapadt ellenzéki tanokat sok részben kitisztázzák, nem
egy tévtant megczáfolnak. Az európai státustudomány tanulmánya a'
hazai állapotok teljes ismeretével. Távollegyen azonban hogy minden
tanait minden állításait aláírjuk. Voltak czikkeiben és beszédeiben elvek,
állitások, melylyeknek veszélyessége ellen nem tudott egyebet fölhozni,
,

f

,

,
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fogja azokat majd alkalmazni. A' canczellárságra czélzott,
mint liogy
melylyre kilátása volt mind a' közvélemény mind a' kormány kijelölésénél fogva. Mindenekfölött azonban a' toll könynyüsége, 's a' styl
melegsége, mesterkéletlen, egyszer és mégis erteljes szépsége, a' nyelv
hatalma teszik nemcsak becsessé, hanem valóban követésre méltó példánynyá D. Aurél journalistai mködését. E' tekintetben els a' magyar
irodalomban. Valódi magyar Június. 'S e' harczban, hol a' közvélemény
melyly nem szorítkozik csupán
ellene volt, menynyi férfias bátorság
önvédelemre, hanem merészen támadni is mer 'S a' támadásban nem
kevésbbé lovagias, mint teljes önérzetü. És menynyi, csaknem hihetetlen munkásság. A' nap nagy részét az országos bizottmány üléseiben
tölte hol egyike volt azoknak kik a' codificatio legfárasztóbb részleteihez
tárgyismerettel szólottak. 'S e' folytonos munka mellett a' Világot nemcsak
vezérczikkekkel ellátta, hanem a' szerkesztés legapróbb dolgait is végezte.
Jelen volt továbbá a' pestmegyei gyléseken. Bement sokszor nagy
szelesen , csomó papírral hóna alatt, melylyek még az nap eladandó
megkérdé szomszédjától, mirl
hivatalos (tanácsosi) irományai voltak
mert nagy kiterjedés levelezést vitt ;
van szó ; megirt néhány levelet
,
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egyegy szót jegyezgetett papírdarabjaira
jobbra balra;

mire

's

a'

,

szólás sora rákerült,

levélkéket szórt az ülésben

is

megdörgölé magas homlokát,

és a' legtisztább logikai rendben árasztá ki ékesszólása gyors
ezekfÖlött
folyamát, melylyet alig lehete figyelemmel kisérni. Részt
minden társalmi mozgalmakban. Az irodalomban egyetlen érdekesb
sem kerülte el figyelmét. 'S még barátai társaságát 's a' ni köröket is
maradt ideje élvezni, kimerithetlen megtörhetlen lankadatlan szelleAzonban ez örökös munkássága a' testnek és léleknek örök
mének.
izgatottságban tartá idegeit. Elgyöngült, lázba esett. Midn kissé jobban
megjelent Pestmegye gylésein.
érzé magát, orvosi tanács ellenére
Izgatott állapotban hagyá el e' gylést, hol ismét ers öszszetközése volt
Kossuthtal. Viszszaesett a' lázba. 'S néhány nap múlva már 34-ik évében,
1842-dik február 9-én örökre elszenderlt. Kossuth , legnagyobb ellenese,
mély megilletdéssel jelenté a' P. Hirlap közönségének a' gyászhírt :
menynyi
tettvágy
milyly lángoló érzelem
akarat
„Menynyi ész
úgymond
remények 's mi fényes jövend voltak e' névhez csatolva
's néhány napi láz 's vége mindennek." Családa könyei közé színkülönbség
nélkül vegyült a' nemzet részvétkönye. Koporsója körül a' pártok, fegyvereiket lerakva, gyülekeztek. Pártja legjelesebb szónokát, elöharczosát,
vezérét 's legnagyobb státusférfiut veszité el benne. Olyly sokoldalú alapos
tudományosság, anynyierély, kitartás, körültekintés, önbizalom senkiben
sem volt többé föltalálható. 'S az ellenzék egy lovagias tiszteletre méltó
ki magasan fölötte állott a' conservativ párt gyarlósáellenfelet veszite
hogy
e' pártnak Peelje leendett , ki annak
gainak. Semmi kétség
daczára is átviszi a' már viszszautasithatlan reformot. Alkotó tehetsége,
ügyessége a' közvetítésben már a' 40-iki országgylésen mutatkozott. A'
conservativ fnökök közt nem volt egyetlen is ki több pontokban közemelylyel olylykor
litett volna a' reformpárt törekvéseihez. 'S a' válasz
elveit igazolá, hogy Ö fogja azokat alkalmazni, utógondolatokat sejdittetett,
melylyeket el kellé hallgatnia, hogy azon elemeket, miknek élén hatni
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akart, maga után vonhassa. Talán ez utógondolatok elhallgatása miatt
történt, hogy sokan benne nem akartak többet látni egy felvilágosult
absolutiötánál. E' tclrelsmerés miatt sok üldözésnek
boszantásnak lön
,

Mélyen fájtak neki a' vádak mikkel
illettetek, a' hazája iránti htlenség vádjai, melylyet forrón szeretett,
ítéljen bár mindenki Dessewfty Aurél politikája fölött saját szemüvege
szerint, azt pártszinkülönbség nélkül megkell vallani, hogy benne a'
közügy 's irodalom tiszta ft, belátó gyors értelmet 'saz itélet hatalmával
ers szónokot vesztett. Egy vala ö a' nemzet leggeniálisabb fejei közül. 'S
mit elkelink növelési rendszerérl elmondott annál jobbat és szebbet e'
tárgyról elmondani nem lehet. Valódi magyar hazafiúi érzelmein kivül,
azt is bizonyltja ez, hogy a' korán elhunyt olyly szellemdús iró leendett,
tárgya

's

részint ezek áldozata.

,

,

mint jeles szónok volt, hivatva a' kor országtani és társadalmi kérdéseinek
alapos és elmés megvitatására.
Eletirásáról 's hátrahagyott müveit
illetleg lásd
Y. Z. könyv. Pesten, 1841. Néhány nevezetesebb darab
gróf Dessewffy Aurélnak hátrahagyott munkáiból. Öszszeszedte gróf
Dessewífy Emil. Pesten 1843, Aus den Papieren des Grafen Aurél Desseic/fy II. köt. Pesten, 1843.
y.
/Iwré/ ifjabb testvére gr. Dessewffy Emil, Józsefnek harmadik fia Ss/árai/
£/eí?wdrrt grófnétól, szül. 1814. A' magyar conservativ pártnak azon értelemben, mint az fleg a' Budapesti Hiradó orgánuma 's a' budai conservativ
pártalakulás által kifejldött, íoí'ö hse, szó- és tollvivje, a' conservativ
programra egyik szerkeztje, a' Budapesti Hiradó úgynevezett vezére.
Aurél letnte után, ugy látszik, Emil gróf akarta átvenni e' nagy tehetségnek szerepét, de annak ereje 's lánglelke nélkül. Desewffy Emil sokat
tanult, sokat olvasott 's utazott, és a' vele egykorú mágnások nagy részét
tudományra, nyelvügyességre, szónoki 's irói készültségre nézve tetemesen
felülmúlja, de ha Aurél bátyja mértékével méretik, igen kicsinynek mutatkozik. O irta az Alföldi leveleket melylyekben hazánk anyagi kérdéseit
ügyesen tárgyalja, a' Hirnökben már elbb megjelent czikkeit öszszeállitván 's midn ezeket irta még sokkal magasabban állt a' szabadelmüség
hágcsóján, mint késbbi politikai czlkkeiben, melylyeket a' Budapesti
Híradóban az adminisztrátori rendszer 's általában a' conservativ politika
védelmére, a' védegylet ellen a' dohánymonopól mellett 'sat. igtatott.
Késbbi czáfolói gyakran idézték fejére az Alföldi levelekbl késbben
megtagadott öntanait. Sokat foglalatoskodott anyagi kérdésekkel, 's ezen
tanvilmányának gyümölcse legújabb munkája az adóról. Ezen irói érdemeiért 1843-ban a' m. akad. lev. tagjává választatott. Iratain 's beszédein
azonban bizonyos németes, pedáns szárazság és unalmasság vonul keresztül. Igen jól jellemzi azokat következ furfangos esemény. Grót Széchenyi
István egykor az 1844-iki országgylésen fontos képpel közelit gr. Emilhez, 's kérdi t, hogyan kellene a' matt német szót jól magyarul kifejezni.
Talán jó kifejezés lesz a' „bágyadt^' mond gróf Emil. Köszönöm, felel Széchenyi 's helyére megy, és csakhamar feláll 's beszélni kezd, igy kezdvén
beszédét „Gróf Dessewffy Emil bágyadt okoskodása 'sat. Azonban maga
gr. Dessewffy Emil is szeretett elmélkedni, de a' polémia mezején, ha e'
térre szállott, rendesen nagy kudarczot vallott. A' journallstikai világban
nem egyhamar került el nagyobb vereség mint melylyben b. Eötvös
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József Dessewffy Emilt részelteté, midn ez öt poéta-politikusnak nevezte,
több más kérdésben. Gr.
's
's általa a' pálinkafzésre emlékeztetett
Dessewffy Emil irta a' conservativek programmját, melylyben az ellenzék
megsemmisitése volt kitzve. Hová vezetett e' túlság, megmutatták a'
kifejlett szomorú események. Jelenleg német lapokban védi a' conservativ
politikát, nem sznvén meg a' régi ellenzéket most is tehetsége szerint
korholni. A' mi külsejét illeti, sima, ügyes, szép ember, 's arczvonásaiban
Y.
emlékeztet Aurélra.
Desse'wfííy József gr, Dessewffy István kamarás és Vécsey Anna Mária
csilagkeresztes hölgy fia, szül. 1771. Kriviánban, Sáros megyében. Anyja
szülés után meghalván, nagynénje Szirmay Carolina vállalta fel nevelését, melyly magyaros és kemény volt. Kilenczéves korában Kassára ment
,

—

iskolába, 's a' gymnásiumi pályái, egy hivatlan házi tanitó veszszeje alatt,
kevés sikerrel végezte. Azután Koppi vette át nevelését, ki vele a' tudoután, Kolos várra 's késbb
mányokat megkedvelteté
's kit, áttétele
Pestre is követett hová Koppi a' történeti tanszékre hivatott meg. A'
kegyes rend gymnásiumában tanulván, Zimányi volt a' szónoki 's költi
tanulmányokban oktatója, ki a' classicus irók szeretetét fel tudta benne
költeni 's lelkesen ápolni. így lettek kedvesei a' római 's görög classicu8ok. Ciceróból már akkor fordítgatott. De nem csupán nyelvészeti és
aesthetikai tekintetbl forgatta a' régi Írókat azoknak szellemét is beszívta, 's igy lett egyik fényes csillaga azon köröknek
melylyek akkor a'
nemzeti ügy mellett csak igen gyéren buzgólkodtak, 's egyik legnemesb
érzelm 's legmveltebb fia a' hazának melylynek javát szóval és tollal
haláláig elmozditni törekedett. Átlépvén az egyetembe, itt Dugonicstól
tanulta a' mathesist, Mitterpachertói gazdaságot 's mtant, SchönwisneriöX
diplomatikát 's nummismatikát 's Koppitól, mentorától, a' történetet. Szorgalmasan, szenvedélyesen tanult, tudvágya kimerithetlen volt. A' philosophiát végezvén, hogy iskolai pályáját rövidítse, Kassára ment jogtudományt hallgatni azután gróf Sztáray Mihály szabolcsi fispánt kisérte a'
budai hires országgylésre
melyly félszázad után elször tn ismét
magyar király fejére koronát. Itt nyilt meg eltte a' gyakorlati, politikai
élet ajtaja, 's jurátusságát végezvén, országos pályára lépett és Fiúméban
fogalmazó lett. De a' bureau nem vala kedves köre, elment Olaszországba
,

,

;

,

,

;

,

vándorolni, 's költészi és mvészi benyomásokkal megrakodva tért viszsza. Viszszajötte után 1795-ben a' szabolcsi felkel nemes seregnél volt

kapitány; a' campo-formiói béke e' pályájának is véget vetvén, megyei
körben kezde szolgálni. Falusi magányát a' classicusok olvasása füszerezé,
kiket évrl évre inkább szeretett. Azonban tudományos szenvedélye mellett a' megyei gylésekre is eljárván, 1802. Sáros, 1805 's 1807. Zemplén, 1811 és 1825-ben Szabolcs megyéket képviselte az országgylésen.
Az 1807-iki rövid de fényes budai országgylésen tollviv volt. Politikai
hitvallására világot vet Taglalat czim munkája, melylyel grói' Széchenyi
István Hitel czim munkáját megtámadá, midn az a' magyar önelégültség álmait kíméletlenül felrázni, 's az elítéletek várkapuját Botondkint
döngetni kezdé; 's azon röpirat, melyly halála eltt kevéssel forgott közkézen, 's egy meg nem nevezett fispán politikai hitvallását adá, az
észrevételeivel. Azonban gr. Dessewffy József hú magyar, nemzetének
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buzgó, miiulcnszt^pért 's j(Wh-t lelkesül fia volt, (5s ez a'
dolog. Nyelvünk
's a' szép Ízlés terjesztésére mind irásai, mind még többet kedves és vonzó
személyessége által igen sokat hatott. Költi munkál, mik közt latin 's
franczia dolgozatok is vannak, 12 kötetre fbimennek, de nyomtatva csak
igen kevés van. Kazinczy FevenczncV
barátja 's pártohya volt, és
legszebb müvei közé tartozik a' Kazinczyhoz irt gyönyör cpistola, melylyet az érzés melegsége 's a' corapositio tisztasága egyaránt kitüntet. Prósai iratai közöl a' ,, Bártfai levelek^^ azon korban, midn megjelentek,
ezeltt 30 évvel, szinte kitn irodalmi jelenet valának. Végre irodalmi

h

érdemei közé tartozik a' Fels Magyarországi Minerva alapitása, raelyly
által a' nemzeti irodalomnak a' íélfÖld fvárosában
Kassán tzhelyet
akart állítani. A' m. akadémia alkotásánál jelen volt, az alaprajzon
is
dolgozott, 's annak kezdet óta tiszteleti tíigja lett
melyly minségben
üléseit híven látogatá 's a' tanácskozásokban buzgó részt vett. A' geniálís, magas mveltség férfi rózsaszín életére, melylyet a' múzák, egy
tiszteletreméltó derék
Sztáray Eleonóra grófné, 's nagyremény gyermekek boldogítottak, gyakran vetett homályos felht a' pénzügyi zavar,
melylyet si jószágaival együtt öröklött. Éltesebb korában a' genialitas
némi különczségbe ment át nála, 's elszóródottságáról mulatságos anecdoták keringenek. De azért neve 's emlékezete áldott leszen mindazok
eltt, kik méltányolni tudják egy magyar mágnásban a' valódi nemzeti
érzelmet. Fiai Mark, Aurél és Einil.
Y.
Dessau. (Anhalt-Dessau) a' három Anhalt herczegségek egyike, melyly
az öszszes Anhaltféle birtokból 16 '/j négysz. mfdet foglal el 5 városban,
2 mezvárosban, 's 101 faluban, és 45 egyes épületben 62 ezer reform,
és luther.lakossal, kik 1827 óta egy protestáns egyházba olvadtak; 's így
Bernburgnál is Kthennél is nagyobbacska valamivel. De a' kis ország
6 részre van tépve. Nagyrészínt termékeny síkság; csupán a' sonderslebeni
kerület dombos; erdeje 's tava elég. A' kiáradások ellen, ujabb idkben,
Az
költséges töltésekkel van védve. Erdszete kitn. Az utak jelesek.
ország szépítésére sok történt. De hiányzik a' kis államban vagyonos földmivel osztály, melyly a' mezei gazdaságot kell magas fokra emelhetné.
Gyárai 's kereskedése a' porosz vámszövetséghezi csatlakozás által szenvizei:
vedtek; de a' berlin- anhalti vasút által uj emelkedést nyertek.
Az
az Élbe és Mulde, melylyek partjain, kiöntéseik miatt, gyakori a' láz.
Anhalt-esalád közös levéltára Dessauban van. Dessau herczegség városai
közt, melylyek számára 1832. községi rend hozatott be, legjelentékenyebbek Dessau a' residentiaváros nyájas szépsége Zerbst nagysága, ó épületei, 's munícípálís jogai, és Wörlitz pái'kja által. Zerbst városban van a'
három Anhalt-herczegség, 's egyszersmind két schwarzburgi hgség közös
ftörvényszéke, melylynek 5 tanácsosa közöl a' legöregebb viszi az elnökséget, a' felügyelet pedig a' herczegségek közt évenkint változik. Mint
már Anhalt és Bernburg czikkek alatt mondva volt, a' ház közös ügyeit
egy családbeli senior intézi ki mellé két közös tanácsos van rendelve;
ugy szinte a' diplomatikai közlekedés is közösen tartatik fen. De ezeket
kivéve mindegyik hcrczegségnek 's igy Dcssaunak is önálló külön kormánya van. Az Anhalt-lineák közt legöregebb a' Dessaui, melylyet János
György hg., (f 1618-ban) alapított. E' linea azonnal a' porosz érdekhez
,
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György unokája János György már brandenburgi szolDessaui Leopold pedig hires hadvezér volta' porosz seregnél, 's II. Fridrik tanitója a' hadtudományban. Leopold maradéki közöl
legkitnbb Ferencz Fr. Leopold a' mostani berezeg nagyatyja, kinek
jó Ízlése 's fényzése igen sokat tett a' tartomány szépítésére. Öt 1817ben unokája, Leopold Fridrik követé az uralkodó széken, ki 1794-ben
született, mivel atyja, a' koronaörökös Fridrik már 1814-ben meghalt.
Leopold Fridrik berezeg, Lajos porosz berezeg leányát Friderikát vette
nül kitl a' koronaörökös Fridrik hg. 1831-ben született. A' másik két
anhalti linea gyermektelensége mellett hihet hogy csak Anhalt-Dessau
tartja fen a' családot, 's a' más két linea birtokai ezével legközelebb egyesülnek. Az igen egyszer udvartartás egy udv. marschallból , lovászmesterbl és fvadászmesterböl áll. A' berezegnek az országon kivl még
mérföldre men, 's 50
számos, részint tetemes kiterjedés, mintegy 6
ezer tallér évi jövedelmet adó magánbirtoka van, különösen Poroszországban, melylyeket a' vitéz vezér Leopold, az úgynevezett „Alté Dessauer" szerzett. Az elsszülöttségi jog 1727-ben hozatott be, a' nagykorúság 21 évre állapíttatott. A' közigazgatás igen tökéletlen, szétszórt és
sokágú. A' kabinet vivé a' ffelügyeletet az igazságszolgáltatás felett,
's maga is kivételes bíróságot gyakorolt, a' czéhgyet vezeté, és egy egyházi
csatlakozott. Já/ios

gálatban

állott,

,

,

,

,

D

a' zerbsti superintendenssel szaporítva, consistoriumot
t. i.
képeze. A' jövedelmi kamra a' pénzügyön kivül a' rendörségre is ügyelt. A'
föerdtisztség elkülönözve önállólag hivataloskodék , valamint több más
bizottmányok, melylyek közt legfontosabb a' hadi bizottmány. Az alsóbb
Dessau,
közigazgatásra nézve 7 kerületre van felosztva a' kis ország
és
Qtialendorf, Oranienbaum, Gröbzig , Sondersleben , Gross-Alsleben
Zerbst. Anhaltban, a' ,,Sachsenspigel" hazájában mindenütt a' szász jog
érvényes, berezegi rendeletekkel világosítva és szabályozva. A' berezeg
jövedelme 400 ezer tallérra tétetik , minek azonban csak két ötöd része
kerül ki az adóból 's egy harmada a' berezegi magánjavakból. A' státusadósságok pedig 1 millió tallérra mennek. A' szövetséges contingenshez
Dessau 529 embert ad; a' szolgálati id 1827 óta 4 év. Az iskolaügy
szeretettel ápoltatik. A' 12,000 lakossal biró szép fvároska Desíawnak
továbbá
1837-ben újra szerkezteit gymnásiuma 's polgáriskolája van
1836 óta bibliatársasága 's kertészeti egylete, melyly kertészeti lapot

tanácsossal,

,

:

,

,
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Üetmold 1. Lippe-Detmold.
Devaux (Pál) képvisel a' belgiumi kamarákban, egyike azon keveseknek, kik az 1830-ki belga forradalom alatt és után szilárd kezekkel
ragadván meg a' kormány gyepljét a' rend helyreállítása és az alkotmányozás körül felejthetlen érdemeket szereztek magoknak. Született Brüggeben, és a' jogtanulmányokra fordította idejét. Melyly jog- és történeti
tanulmányai által az ügyvédi pályára kiképezvén magát, azt 1820-ban
kezdette meg. E' mellett azonban hazája ügyeire és viszonyaira is legnagyobb figyelmét és gondját fordította. Azon elveknek és rendszernek,
melyly szerint Hollandia igazgatta Belgiumot határozott ellene volt. Ez
okból elhatározta magát az ellen minden kitelhetkép fellépni és erélyesen mködni. Azért is szövetkezett Lebeau és Rogierrel, kiknek közre,

,

,
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muukáltúval

iidta ki a'

„Palit iqne'*^

czimü lapot Lüttichben, melyly az

ellenzéki sajtóban lej^kitiiiibb helyet foglalván el, merész vitatásai által

sokat tön a' scptemberi napok elidézésére. Legfökéj) azáltal tn nagy
hatást Belgium viszonyainak és eseményeinek kitejldésérc mert abban
készíttetett el a' szabadelvek és katholikusok közötti szövetségnek terve,
miáltal D. legtöbbet tn a' hollandi uralom megbuktatására.
D. alapította meg társaival a' belga doetrlnairek pártját, melyly a' republikánusok ellenében lépvén tel, a' kormányon és országgylésen több évekig
vezette az állam ügyeit és sorsát.
A' forradalom kiütése után D. a'
congressus tagja ln hol a' forradalmi és köztársasági irány ellen dolgozott. Midn pedig a' nemzet többsége át kezdé látni, mllyly nagy szüksége
van az országnak megállapodásra, rendezésre és szilárd ers kormányhatalomra, doctrinalreknek kellett a' kormánypálczát kezeikbe venni,
és D. Lebeau\&X együtt beléptek a' mlnisteriumba. D. azonban tárczát
nem fogadott el.
Mind a' congressus mind a' kormány részérl a' legnevezetesb ügyekkel bízatott meg. Az alkotmány tervet
és Nothomb dolgozták ki. A' congressusban az alkotmány legnevezetesb kérdései felett D. volt
az eladó, melyly alkalmaknál kifejtette elveit és alapvonalalt azon alkotmányrendszernek, melyly késbb a' kormány által vezérelvül fogadtatott
el. A' fbb elvek abban ugyanazok valának, melylyek az ers és szabad
monarchiának alapelvei gyanánt szoktak tekintetni, u. m. ers központi
,

—

—

,

—

—

monarchia,
hatalom, de e' mellett minden lehet politikai szabadság
melyly nélkül Belgium meg nem állhata,
és a' külviszonyokra nézve a'
conferencziával való egyezkedés.
Leopoldnak királylyá választatása
tle és Lebeau,'s Notko7nbt6\ származott. 1831-ben ugyanazokkal D. Londonba küldetett mint biztos részt venni ott azon politikai egyezkedésekben melylyek a' királyválasztással öszszeköttetésben állottak. Onnan
keletkezett azon 18 czikkely
melylyeknek a' nemzet általi elfogadása

—

—

,

,

,

lehetvé

koronának Leopold általi elfogadását Is. Miután Leopold
megkoronáztatott, D. roncsolt egészsége miatt majd egészen viszszavonult a' politikai cselekvés terérl. És ámbár elvbarátai 1 833-, és 34-ben
Ismét kormányra emeltettek D. mégis megmaradt magányában egyedül
csak alsóházi tagságát tartván meg. Szónoklani ritkán szokott, de ha
szükség, mindig a' mérsékelt szabadság, rend és haladás mellett küzd.
Nyugodt és méltóságteli tartása által ellenei tiszteletét is kivívta magá-

tette

a'

,

,

nak. Utolsó terjedtebb parlamenti müve volt azon tudósítás, melylyet a'
vasúti kölcsönrl tett, melyly a' Eotschlld-házzal 1833-kI aprllben köttetett. Neki köszönhetni leginkább ezen törvény elfogadását , melyly Belgium jóllétére mind finánczi mind politikai szempontból Igen nagy hatással van.

— Sz.

I.

Develey (Izsák,Manó,Lajos) egyike kora legnevezetesb természettudóa' lausannei egyetemnél csillagászat és mathesis tanítója, született
waadti cantonban Labredounicreben 1764-ben. Genfben és Parisban
végzé tanulmányalt, honnan Schweiczba viszszatérvén megnsült és
Lausanneben tanítói széket nyert, elbb mint helyettes és 1798-ban mint
D. az egyetem
rendes tanár. Agg kora miatt 1837-ben helyettest nyert.
körül nem kevesb érdemeket szerzett magának, mint az irodalomban
tudós müvei által. Ezek közé tartoznak Trnité anahjtique de la methode

sainak,
a'

—

:
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(1794). Arühmetique d'Emile (Paris 1795. és 1823.) Introduction a l'algébre (1799). Phisiqiie d'Emile (1802). Algébre d'Emile (1805. 1828).
Elements de geometrie (1812). Appl. de l'algébre a la geomet. (1816).
Essai de methodologie (lS31).Cours élémentaire d'astronomie{lSSS).Cours
méthodique et raisonné de sphére (1837). Az érintett munkák czimjei
Rousseau Emiljétl kölcsönzék neveiket. Álnév alatt egy regényt is irt:
„Les Egyptiens snr les lords du Luc Léman, ou Sebastien de Montfaucon,
Tudományos mveltderniér écéque de Lausanne. (2 köt. Genf 1828).
sége folytán több akadémia rendes és levelez tagjává neveztetett ki,
Sz. I.
különösen a' pétervári társulat által is.
Devrient család. A' Devrient név arra látszatik hivatva lenni, hogy
mvészeti fényt deritsen mindazokra, kik szerencsések azt hordani. A'
Devrient-család egyike azon franczia családoknak melylyek a' nantesi
rendelet viszszavontával, számzték magokat hazáj okból. Devrienték
Poroszhonban nyertek menhelyet mit minden tag mvészetével kivánt
meghálálni. Jelenleg legkitnbb, leghíresebb tagja £w?7 ki született
1804-ben Berlinben. Atyja keresked levén, fiát is ugyanazon pályára
szánta, 's már be is vezette
a' keresked-iskolába. Azonban már legfiatalabb éveiben legnagyobb mértékben nyilvánulván mvészeti tehetsége, nagybátyja a' hires berlini szinész Devrient Lajos vía,gy nehezen
rá birta atyját, hogy Emilnek engedje meg a' színészetre való áttérést.
E' percztl kezdve minden szorgalmát 's minden idejét drámai tanulmányokra fordította, miben vezetje nagybátyja volt. Legelször Braunschweigban lépett színpadra az Orleansi szzben mint Raoul 1821-ben.
Ritka tehetségei a' mvészetre már akkor is feltnvén, Klingemann az
igazgató hoszszabb idre ohajtá
megtartani, de ott elegend tért nem
találván, Brémába ment 1822-ben. Itt, igen kedves hangzata szava levén,
rá beszéltetett daljáték! szereplésre. És csakugyan részint színmüvekben,
részint daljátékokban szerepelt. Elször mint Sarastro énekelt 's köztetszést nyert. Majd aztán Figaro és a' bvös vadászban is fellépett. Brémát elhagyván, Drezdában, Hannoverben vendégszerepeket adott és 1823ban Lipcsében lépett fel. Itt már kizárólag a' szinmüvészetnél maradt,
melylyben folytonos tanulmányai által roppant haladást tn. Lipcsében öt
évet töltvén, ez id alatt megnsült és 1828-ban Magdeburgba 's innen
Hamburgba ment. E' városban fejezte be Devrient drámai iskoláját, a'
tragoediában Smith levén tanítója a' comoediában pedig Lebrun szolgálván neki mintául; két év elteltével 1831-ben a' dresdai udvari szinház
számára nyeretett meg, hol élethoszszára van lekötelezve, és ott az
els szinész a' hsi és szerelmes szerepekben. Mint ilylyen egész Németországban a' legels helyet vivta ki magának mit nem csak természeti
képességének hanem fáradhatlan tanulmányának is kell tulajdonítani. D.
nem tartozik azon színészek közé, kik hasonlítanak a' viharhoz, melyly
a' tenger belsejét felzaklatja és mindent elragad magával. D. nem teremt
orkánszer hatást, nem ragadja magán kivül a' közönséget, nem vakitja
el az észt és indulatokat. Szerepléseinek sikere nem a' szenvedélyes taps
vihar nem a' tetszésnek sebesen felkel rohama 's lármája hanem azon
báj melyly alól ki vonni senkisem képes kebelét. Rendkívül lágy és ezüst
zengzet hangja párosulva a' melanchoUa némi kifejezésével, fokozaton-
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nem rüpftönözve emeli a' nézt a' báj azon élvezetére, melylynek
utó-gyönyörei tartósan maradnak meg kebleinkben. Mint ilylyen méltán
lehet öt Némethon legels szerelmesének tartani. Sokat tesz ehhez nemes
's kellemdús
tartása ós szép termete, mintegy teremtve levén az éjszaki
érzelgs drámák hsi és a' spanyol lovagi darabok szerepeire. Minden
mit természet adhat, szép küls, hatásos arczkifejezés, kedves taglejtés,
kellemes mozdulatok és bájos hang, tökéletesen fellelhetk nála. És tanulmánya által mind azt is megszerzé magának mire egy tökéletes színésznek szüksége van. Krzelemdús természete néraelylykor ellágyúlásig terjed
ugyan, de a' néz kebele akkor sem marad kedves és nemes érzelm viszliang nélkül, melyly szívesen nélkülözi a' tetszés dühöng szenvedélyeit.
Ki ne ismerné Shakespeare Komeoját, a' szerelmeseknek e' legnehezebb
's legfelségesebb szerepét? D. ebben legnagyobb; az élk közül nincs
ki
utói érhetné, nincs, ki olyly élethün olyly magasztossággal adhatná
azon szerepet. Csakhogy nem tudni, nem nagyobb-e még akkor, midn
Posát adja, melyly szerep stúdiuma és tehetségei legfobbikének tartatik.
Ezenkívül nevezetesb szerepei, vígjátékban: Don Caesar, Vanderer Richárd,
Gluthen stb., drámákban Hamlet, Tasso Egmont, Orest, Picolornini. A'
szász herczegnö polgári drámáiban is felette kedves helyet foglal el. A'
legszigorúbb eritica is elismeré, mikép az eladás hségében, az életteljes kifejezésben, a" jellemek kiment felfogásában és azoknak legfinomabb
ízléssel párosult feldiszesitésében D.-hez hasonlót alig találhatni napjainktehetségeinek és
ban. Ha azonban mvészetét szkebb körre szorítaná
iránytanulmányainak legjobban megfelel szerepekre, ha p. o. a' 100 éves
szt 's több ílylyes caricaturákat elhagyná, ámbár azokban is remekel,
mvészete méltóságosabb, komolyabb, és magasztosabb leendne. Nem czélAzon
szer, ha a' színész mindenkor a' közönség tetszvágyának hódol.
vendégutazás alatt, melyly et Berlinben, Hamburgban, Weimarban Lipcsében, Bécsben számos ízben tn, egész Németország eltt megismertette
fényes tulajdonait. Pesten is megjelenvén, mielttünk sem ismeretlen.
Emil testvérei is szép nevet szereztek magoknak a' színpadon. Nevezetesen a' legöregebbik, Károly, ki 1798-ban született. Els éveit részint
kereskedési tanulmányokkal, részint katonai szolgálattal töltvén el, csak
1819-ben lépett a' színpadra. Jeles tulajdonai és kelleme csakhamar a'
közönség kedvenczévé avatták. 1822-ben Drezdába hívattatott és itt az
udvari színház rendes tagja ln. Itt vette el nül Schröder Vilmát, kitl
késbb e' miatt Drezdát is el kellé hagynia.
azonban 1828-ban elválván
Ekkor számosb helyeken vendégszerepeket adott, nevezetesen Bécsben,
Berlinben, Münchenben, Lipcsében, Hamburgban, Frankfurtban, Petersburgban és Pesten. Tett mutazást Parisba is és 1836-ban KarlsruheKároly természeti
ban
1839-ben pedig Hannoverben szerzdött.
szép
képességére nézve fölülhaladja testvéreit, magát Emilt is.
termete, kecstelí mozdulatai jellemdús fej, és hatályteli hangja egyikévé
teszik a' legkedveltebb színészeknek. De épen ezen dús természet ln oka
annak, hogy kiképzését elhanyagolta, bízván természeti jelességeiben,
ezeknek kifejtésére
tökéletesítésére legkevesebb stúdiumot fordított.
Innen van, mikép játéka szépségeit csak elszórva, némelyly egyes részekben találhatjuk fel. Eladásai töredékesek, szétszaggatottak. Azon öszkint
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hangzatot, melyly a' szerep minden részein elömöljék, melylyet azonban
csak mélyebb elmélkedés és gondolkozás által nyerhetni meg nem találhatni fel mködéseiben. A' szorgalomban egészen háti-amaradt testvéreitl, azért ritkán is sikerül neki minden részleteikben öszszevágó
egészeket , 's tökéletes jellemképet elállítani. Sokszor egészen a'
közönségesig száll le, sokszor a' hatásvadászat által veszti el minden
magasb érdekességét. A' lángész azonban igen sokszor 's többnyire világosan kitnik szerepléseiben. Legvirágzóbb korában az ifju szerelmes és
hsi szerepek voltak az övéi. Don Carlos, Correggio legszebb szerepei. Az
utóbbi idkben az öregebb szerepek felé látszik hajlani.
Edvard az elbbiek testvére 1801-ben született Berlinben. Nagy nehezen legyzvén szülei ellenzését, mint testvérei, szinmüvészetre adta
magát. Els éveiben mint énekes mködött. Barriton-hangja igen kedves
hatást gyakorlott. A' berlini operaházban adott Jézus halálában' igen
kitüntette magát és az udvari operaház számára nyeretett meg, hol
1819-ben Don Jüanban lépett fel. Kiképzése végett hoszszasb mutazást
Frankfurtba
Bécsbe. Els rangú énekessé
tön Lipcsébe Drezdába
nem emelkedhetek ugyan, de hangjának finomsága és kelleme köztetszést
vívott ki. Iphigeniában Orestes, Korinthi ostromban Mohamed, Don
Jüanban Masetto és a' Templomos valának fszerepei. Játéka mély
stúdiumra mutatott, minden mozdulata meggondoltságot ésöntudatot árult
el. De a' természet elég képességgel az énekre nem látván el és hangját
majd egészen el is vesztvén, 1834-ben drámai szinmüvészettel cserélte fel
az operát. Az uj pályán mképzettsége és kritikával párosult játéka által
tüntette ki magát. Az egyhangúság, szenvedély nélküliség és a' kifejezésben az érzés hiánya nem engedi, hogy oly ly szerepeket, mint p. o. Posa,
Hamlet
sikerrel
adhasson. Ellenben a' komikai és jellemszerepekben
igen helyén van. Amália herczegn darabjaiban legjobban képes kitüntetni
magát. Ritka színész, ki, mint , anynyi szorgalmat, olyly mély tanulmányt
fordított volna kiképzésére, melyly tekintetben legels helyen áll testvérei
között is.
,Párisi levelei' a'
Edvard úgy is ismeretes, mint iró.
franczia szinméletet igyekeznek lerajzolni, mihez 1839-iki ottléte alatt
gyjtött adatokat. Hans Heiling, Kirmes , és die Zigeuner operákhoz
szöveget irt. Ezeken kívül ,Die Gunst des Augenblicks, Der Fabrikant és
Die Verirrungen színdarabok jelentek meg tle. Az utóbbi a' n-emancipatiót vagdalván, tetszést nyert. Azonban E. mint költ nem jelentékeny,
igen is utánozván Iffland pityerg modorát, kevés elménczséggel és töké,
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letlen kivitellel.
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Lajos, a' fent nevezetteknek nagybátyja , szül. 1784-ben Berlinben.
Szülei által elbb kereskedésre, aztán mesterségre taníttatott, de Iffland
eladásai egészen elragadták
hogy színi életre adja
's arra határozák
magát. Szülei házát titkon elhagyván, Herzberg név alatt Lange vándorló

t

,

1803-ban. Két év múlva Dessauban szerzdött és igen
ámoár mértékietlen ital és rendetlen életmódja
által sokat ártott kifejldésének. Szülei ki akarták fizetni adósságait, hogy
hagyja félben a' színi pályát de barátjai biztatására azt nem tette. Dessauból titkon elmenni kényteleníttetvén, Breslauba 's késbb Berlinbe
ment , hol mint korának legels színésze, örökös nevet szerzett magának.

társaságához

nagy

állott

tetszéssel játszott,

,
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Külseje igen meglep volt. Tüzes szemei, barna hajfürtei, sugár
termete élénk testmozgása és heves hangkiejtése nem mulaszthatták el
hatásukat. Tanulmány igen kevés volt nála, de annál több a' természeti
adomány. Egész élete a' lelki és testi erk legnagyobb izgatottságában
tülyt le és ez öszliangzásban volt szini életével is. Sehol sem tnt ki
anynyira, mint Shakespeare nagyszer szere}»eiben. Itt olyly tehetséget fejtett ki, hogy német Garrick-nak neveztetett el. ü volt legels, ki
Leart, a' magasztos bolondot a' büszke Macbetet, Shylokot a' társalom
páriáját és III. Richárdot a' természet páriáját eredeti erejökben mutatta
meg a' német közönségnek. D. Lajos beíejezé a' német szinészet épületét
melylynek alapköveit Schroeder és Eckhof rakták le, midn Lessing
a' 18-ik században a' német irodalmat alapitotta. D. bevégzé a' német
ó szinészetet mint Goethe az ó költészetet. -— Fszerepei valának még
Moor Ferenez, Falstaff, Scheva, Kock stb. Legjobban sikerült neki mind
a' magas comicum, mind a' legvégs tragicum.It'flandnak valódi ellentételét képezé.
Három nje volt, kik mind jelesek a' színészi pályán,
melylyet leánya is követett. Ezeken kivül három unokaöccse is követte
szinmüvészi példáját.
D. Lajos Cumberland zsidójában mint Scheva
lépett fel 1832. évi dec. 1-én utolszor és 30-án már meghalt. Elte utolsó
perczeiben nje általMozart Don Jüanjának nyitányát játszatá magának.
Ezen felséges koltészetü bucsuhangok édesiték haldoklása kinjait. 1833
évi jan. 2-án Berlinnek minden nevezetessége és öszszes népe kiséré a'
Sz. I.
nagy német szinész örök emlék tetemeit a' sírkertbe.
Dézsma alatt értetik azon adó neme melyly szántóföldektl szllskertektl, magán egyének által müveit bányáktól, marháktól, 'stb. természetben, azaz
termékekben és nem pénzben kivántatik. E' szó a' deák
decimától eredvén, ebbl azt lehetne gondolni, mintha a' dézsma minden
terméktl a' 10-ik részt venné el ; de ez nem ugy van , hanem a' különböz országok törvényei 's szokásai szerint hol az 5-ik hol a' 7-ik, 9-ik,
10-ik, 16-ik. 'stb. részt veszi igénybe. Már a' zsidók dézsmával fizették
papjaikat, 's innen jött által e' szokás a' keresztyén világba is, csakhogy
a'
dézsmajogot gyakorolható egyének különféleképen változtak. így
Magyarországon a' dézsmaadóval terhelt földek termésének 10-ik részét
hajdan maga az álladalom vette igénybe, 's csak késbb adatott át a'
papságnak használatul, melyly dézsma egész a' jelen idkig királyinak
itt is, mint
neveztetett. Ezenkívül a' feudális rendszer következtében
más országokban, hol a' feudumok még el nem töröltettek , a' jobbágyi
földek birtokosai kilenczedet adtak terméseikbl földesuraiknak. A' bányadézsma pedig az álladalom javára máig is divatban van. Egyébiránt mi
az adónak e' nemét illeti, helyesen jegyzé meg Joungh Arthiir hogy ez
minden kigondolható adónemek közt a' legigazságtalanabb és legnyo,
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masztóbb; valóságos zsarolás, melyly a' földmves vagyonát olyly érzékenyen támadja meg, hogy ez által minden kedvét a' szorgalomhoz elveszi, 's javítási törekvéseit meghiusítja. Mintegy örökös harczban élnek
azok, kik dézsmát követelnek, azokkal, kik azt adni tartoznak. Külsleg
vévén, ez adónem legigazságosabbnak tetszik, holott épen legigazságtalanabb, mi onnan ered, mert ez esetben az adó nem a' tiszta, hanem a'
nyers jövedelemtl vétetik holott az adó igazságos alapja egyedül a'
;
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jövedelem lehet. így, vannak termékeny vidékek, hol a' földnek fele
nyers termése a' ráfordított költséget gazdagon viszszatériti, 's a' másik
fele termés tiszta foldj övedelmül tekinthet; holott soványabb földeknél
az évi termés y^ része is alig képes fedezni a' mvelési költséget, 's tiszta
jövedelmi csupán y^ marad, nem is emiitvén olyly földeket, hol a' munkabéren fölül épen semmi tiszta nyereség nem eszközölhet melyly eset
pedig a' gazdagnak kikiáltott Magyarországban is épen nem ritkaság. És
e' miatt a' dézsma minden szorgalomnak és javitásnak halálos ellensége,
mert miután mindennem javitás csak nagy költséggel létesíthet
's
gyakran els években nem is jövedelmez, a' dézsmabirtokos pedig minden
évben egyenlen akar osztozni, a' nélkül, hogy a' költségekhez csak egy
ez okból a' földmves inkább javitlanul hagyja földét,
fillérrel is járulna
mint sem fáradsága jutalmában érdemetlent részesítsen. De még a' föld
használhatási módját is szerfelett korlátozza a' dézsmarendszer, 's e' miatt
takarmánynövények kereskedési termékek elállítása csaknem lehetlenséggé válik, miután a' földesurak nem örömest engednek földeiken olyly
növényeket termeszteni, melylyeknek megdézsmálása nehézséggel jár. így
például Angolhonban a' buzértermesztés sehogy sem jöhete divatba,
mindaddig, mig a' parlament meg nem határozá, hogy minden buzérral
bevetett holdföldtl nem dézsma hanem 5 shilling pénzadó fizettessék.
Mind ez okok miatt a' dézsma lassan lassan Európának minden polgárisult országából kiküszöböltetik
's hogy ezt az 1848-ki magyar országgyléseltörölte, nem csak a' nép vette hálás köszönettel, hanem státusgazdászati tekintetben is egyik
nyereménye vala az emiitett örök
emlék országgylésnek.
F. E.
Díalyticaí látcsnek neveztetik az melylyben a' sugártörésböl keletkezett színezése a' látmeznek egy másik üveg által szntetik meg, melyly
nem a' tárgyveghez csatoltatik, hanem a' látcs közepére van helyezve,
miért is ezen segitö üveg kisebb 's az egész távcs bizonyos üvegnagyság mellett rövidebb és olcsóbb. Gyenge oldala ezen látcsöveknek
abban áll, hogy a' két füveg egymással szoros öszszeköttetésben nem
levén az egyik vagy másik üveg legcsekélyebb helyváltozása a' jólláthatásnak ártalmas, 'shogy ezen csövek látmezeje igen kicsiny levén, a' tárgyak
felkeresése nehézséggel jár.
N.
Dickens (Károly). Boz> név alatt kedvelt, világhír angol író; szül.
1812-ben Portsmouthban, hol atyja tengeri szolgálatban volt. Második
évében már Londonba jött 8 éves korában ismét Chatambe 'e késbb
ismét Londonba. A' gyermek figyelme 's érzékei a' többszöri helyzet - és
körülményváltozás által korán felébresztettek 's fogékonyokká képzdtek.
Atyjának csekély vagyona lévén, már igen ifjú korában arra kellett
gondolnia, hogy saját érdemébl elélhessen. Egy londoni ügyvédhez állott
szolgálatba, hol ismét módja Ion az angol népéletet tanulni, 's a' feletti
szemléleteit gazdagitni. Egyszersmind szorgalmasan búvárkodott a' britt
múzeum tereméiben, 's a' gyorsírásban gyakorolta magát, hogy valamelyly
lapnál alkalmazást nyerhessen. E' helyzet Angliában sokoldalú ismeretet 's a' nemzeti állapotok mély és éles átpillantását igényli - 's ezen
elkészületi iskolából kerültek ki gyakran Anglia legkitnbb jogtutiszta
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mint a' papi törvényszékek tiulósitója ugy kitünteté magát, liogy
csakhamar iC „parlamenti ///Aor'' czimü folyóirat szerkesztségének részese
lett. Késbben a' whigministerium nagy orgánja, a' Moniing-chronicle
számára nyerték meg, 's e' lapban nyomata le a' londoni népéletbl merített azon éles rajzalt, melylyek a' világíváros íoleg alsóbb osztályainak
életmódját 's szokásait olyly eredeti képekben irják le. Ezen élénk, elmés
töredékek csakhamar külön is megjelentek 2 kötetben
„Sketches of
London" czim alatt, Cruikshank carricaturáival 's általános tetszésre
találván az iró hirét megalapították. Hírneve még magasbra emelkedett,
midn a' „Pickiriek - papei's"-t közre bocsátván, a' komikai regény netovábbját adá. Füzetenkínt jelent meg, 's négy hét alább több mint 100
ezer példányban kelt el e' közkedvességü munka, melylyet Cruikshank és
Pfiiz rajzai tettek még érdekesebbé. Hasonló roppant tetszésben részesültek 1838 's 39-ben megjelent regényei: „Nicholas Nicklehy" és „Olivér
Twist", melyly utóbbi magyarra is fordíttatott mégpedig két ízben, két
külön kiadásban - 's egy író neve sem volt Európaszerte népszerbb,
mint Bozé vagy Dickens Károlyé kinek müvei minden európai nyelvekre
fordíttattak egész világot mulattatták 's jó kedvben tartották 's olyly
kedves divatczikkekké lnek, melylyeknek semmi könyvtárban nem lehetett hiányozni.
Ezután következtek „Master Humphreys clvok" és
„Chuzzletüith", melylyek, bár alakra nézve az elbbieknél tökéletesbek,
korábbi költeményeivel nem versenyezhetnek a' köz kedvességben, mert
komikája ezen késbbi müveiben némi modorosságot kezde felvenni, 's
hámora kisebb mértékben birá azon fris, erteljes életet, melyly azt
korábbi müveiben jellemzi.
Még ezen utóbb említett munkáinál is
kisebb érdeket gerjesztettek „Memoires cf the clown Grimaldi" és „Amerikai jegyzetei", ottani utazásának gyümölcse, melylyekben sok éles,
elmés, de még több egyoldalú nézet van, 's hol különösen a' börtöni
magánrendszer ellen keményen nyilatkozik. Legújabban a' rege terére
lépett karácsonyi ajándokul adott „Chj'istmas-Carot'-jáhíín
továbbá a'
„Chimes" és „The Cricket on the Hearth, a' fairy tale of honie" czíra
müveiben melylyekben a' jelenkor 's fleg hazája életébe vágó sociális
'a
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kérdéseket tárgyal.
Az említett magas érdek müvek eredeti 's lelkes
Írója , az angol népélet leghívebb 's leggeniálisabb festje most már jóllétben 's kényelemben él Anglia fvárosában, boldog atya és férj, 's fényes
házi körében az angol irodalom legelkelbb hseit gyjti öszsze. 1846
eleje óta az új nagy lap ,, Daily Neics" literáriai részének szerkesztését
viszi, melylyért els évre 5000 font sterl. volt neki biztosítva.
Angliá-

—

nak egy írója sem bír akkora népszerséggel, mint D/c/rew*; ha utazik,
lakomák rendeztetnek tiszteletére munkái roppant keletnek örvendenek.
De ezt meg is érdemli Dickens; mert munkáinak valódi erkölcsi iránya
van melyly fleg a' népre hat melylynek kebelébl különös elszeretettel veszi természeth ábrázolatait, 's e' mellett egyedisége kedves és
;
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,

s

szerény. O Anglia e' fiában újra bebízonyitá
erejét a' valódi humor
teremtésében. Dickens, az erkölcsrajzot vévén költészete czéljaul, az
angol komikai regény régibb hseihez, Fielding, Smollett, Sterne, Goldsmithhez csatlakozik de ezeken túlemelkedik a' menynyiben a' társas
érdekeket a' népjóllét legmagasb szempontjából fogja fel. Shakspeare óta
,
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nem

vels magva anynyi elevenséggel, mint
mint ama nagy szinköltnél ugy nála is a' legmélyebb
komolyság a' túlcsapongó humor legszilajabb bohósága mellett áll. Legkitnbb müve a' Pickwick-papirosok. Itt a' humor minden fokozata ki
van merítve, a' burlesktl kezdve az eszményi comicum azon legmagasb
eleméig, raelyly a' legmélyebb érzelem könynyein keresztül vidáman
mosolyog. Abban különbözik a' német humoristáktól, hogy az angol költ
mindenkor reális alapból indul ki mig a' német p. o. Jean Paul, ön
teremtette érzelemvilágból kölcsönzi humorát.
T.
Díctatura. Az állodalomnak külháboru vagy belviszály által okozott
sürget nagy veszélye a' democratiai kormánynyal biró népeknél mindig
megszülte annak kivánságát , hogy a' fhatalom ideiglenesen egy kézben
öszpontosittassék. Az önfentartásnak helyes ösztönétl vezetve a' szabad népek ilyly vész idején gyakran csoportosultak egy személyesség
körül, 's egy fre tették a' megmentés eszközeivel együtt a' legnagyobb
felelsséget. Ezen értelemben a' hajdankor minden democratiáiban találtattak idrl idre di(;tátori hatalommal felruházott férfiak. De a' rómaiaknál, hol mindenre, mi közszükségül tnt íel, positiv álladalmi jogi
alakzat képzdött ki
a' dictatura egyszersmind törvényesen meghatározott és korlátolt méltóság volt egyébiránt dictátor nemcsak nehéz
kül- vagy belháborúk alkalmával neveztetett ki
hanem némelyly más
nevezetesen bizonyos ünnepélyességeket kivánó cselekvények véghezvitelére is. A' dictátor mindig a' legfbb végrehajtó hatóság volt
de
csak a' reája bizott ügy befejezésére 's a' senatus által eléje szabott
szabályok szerint, ugy hogy teljességgel nem birt törvényhozó, st még
általános igazgató hatalommal sem , nevezetesen nem volt feljogosítva
Önkényesen rendelkezni a' közpénzekkel. Sulla volt az els
ki magát
állandó dictátornak neveztette ki. De Sulla bitorolt hatalma ki magát a'
kincstár urává tette volt
nem hasonlítható az addigi törvényes dictaturához, ugyanaz áll Július Caesarról
ki magát holtiglani dictátornak
neveztette ki. Itt és ott feltntek volt már jelei a' respublica hanyatlásának,
és monarchiái alkotmányba való átmenetének. Hasonló viszonyok között
látjuk a' franczia respublica hanyatlása korában Napóleonban Caesar és
Augustus dictátori szerepét egyesülni. Hasonló okok mindenütt hasonló
eredményeket szülnek
mivel veszedelmes viszonyok parancsoló
's
szüksége egy egész népnek jól értett önfenntartási kötelességévé teheti
azt, hogy feltétlenül bizza 's tekintet nélkül engedje magát egy ember
akaratára, megtörtént ujabb idben is, hogy vezérek, vagy más nagy
tekintély 's befolyású férfiak egy idre korlátlan és kétségbe nem hozott
hatalmat tudtak egyesitni személyökben. Ámbár pedig eredetileg a'
dictatura alatt a' respublicákban felmerült rendkívüli teljhatalma egyeseknek értetik, mindamellett monarchiákban is fordulhat el dictatura
azon értelemben, hogy a' rendes hatalomgyakorló orgánumok hatalma 's
hatáskörének felfüggesztésével egyes ember rendkívüli hatalomteljjel
ruháztatik fel, melylynek segedelmével a' feltornyosult veszélyek által
fenyegetett állodalmat megmentse 's kivált forradalmi idben a' forradalom
tengerárján az állodalom hajóját épségben áteveztesse. Még az éjszakamerikai egyesült állodalmak szabadsági háborúi alatt is azon ponton álla
rajzoltatott az angol népélet
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egyszer a' szabadság, hogy dictaturában keressen gyámolt, 'a Virginia
képviselházában kétszer inditványoztatott már dictátor kinevezése, 's
ennek törvényhozó, végrehajtó 's birói és minden polgári 's katonai hatalommal felruházása, egyszersmind hogy korlátlan jog adassék kezébe a' polgárok élet-halála 's vagyona felett 's ezen indítvány csak kevés szótobbséasrel bukott meg;. Délamerika szabadsácháborúi alatt i)edlo;, nevezetesen
Bolivár, valóságos dictátori hatalmat gyakorolt 's még ujabban többen
az ottani különböz köztársaságokban gyakran kitört forradalmi mozgalvagy ezeknek következtében. Legnevezetesebb volt a'
mak alatt
délamerikában felmerült dictátorok között a' hires rejtélyes Dr. Francia,
Paraguayban, ki még 1811-ben dictátori hatalommal ruháztatott fel 's
állásában haláláig 1840-ben megtartotta magát, továbbá Eosas tábornok
az utóbbi két év forradalmi mozgalmai következtében több helyt láttunk
Európában dictátori hatalmakat felmerülni, kivált ha ide számitjuk a'
monarchiákban is egyes hadvezéreknek vagy az egész ország vagy
:

;

,

,

;

legalább bizonyos nagyobb része felett adott rendkivüli teljhatalmakat,

így Francziaországban az 1848. június 23-ikán kiütött lázadás után,
melyly a' társadalmat alapjában akará megtámadni, a' nemzetgylés
24-ikén magát állandónak nyilatkoztatván, Cavaignac tábornokra ruházta
az öszszes végrehajtó hatalmat, melyly határozat következtében az addigi
végrehajtó bizottság lemonda. A' polgárháborúban négynapi véres harcz
után gyztes maradt a' társadalom 'a késöhh C a i^aignac letette a' dictátori
hatalmat, továbbá is a' respublica ideiglenes elnöke maradván, mig a'
december 10-iki népválasztás megbuktatá. Az ausztriai birodalomban a'
,

több helyütt kiütött forradalmi mozgalmak leküzdése rendkivüli eszközöket kivánt. Az olasz tartományokra nézve gróf Radeczhy tábornagy
ruháztatott fel dictátori hatalomteljjel, a' bécei octoberi lázadás után
Bécs és környéke ostromállapotba helyeztetvén, ott herczeg Windischki aztán
gratz tábornagyra ruháztatott ilyly rendkivüli hatalomtelj
hasonló hatalomteljjel küldetett Magyarországba, melyly állásban elbb
báró Weklen, aztán báró Haynau követte. A' forradalom is maga részérl
végvonaglásaiban teremtett dictátort; lemondván augusztus 10-ikén a'
forradalmi ministerium , 's az öszszes hatalmat Görgey Arthur hadvezérre
megadván a'
ruházván , ki kevés napig használta dictátori hatalmát
végs csapást a' forradalomnak világosi fegyverletétele által. Megemlí,

,

tend még

1848-ban újjászületett velenczei respublica dictátora
a' városnak az osztrák hader általi
viszszafoglalásáig fenntartotta. Egyébiránt a' legújabb idkben tett
hogy a' polgárisuk népek
tapasztalások daczára meg kell vallanunk
ujabb mveldési történetében minden ösztönzet oda munkál, hogy az
egyesek önérzete emeltessék 's a' közönséges mveltség küls anyagi
feltételei gyarapítása által nagyobb számú jeles elmetehetségü férfiaknak
nyittassék pályatér. Azon önérzet pedig nem szívesen veti magát alá
vakon egyesek korlátlan akaratának. Mindkét momentum pedig ellenkezik
R. I.
dictátori hatalom keletkezésével 's fennállásával.
melyly
Didót hires franczia könyvnyomtató- 's könyvárus család
mvészetériek 's mesterségének zésében kifejtett nagyszer felfogása
miatt köztiszteletü 's világszerte ismert nevet szerzett. A' család alapi-

Manin,
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ki e'

minségében magát
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tója Ferencz, ki 109í)-ben született. Fiai

's unokái egyenkint fentartották
család jó nevét, és kitüntetek magokat vállalataik tökéletesbitése , 's
nagyszer munkák, görög, római franczia 's olasz classieusok correct és
lenyes kiadásai által p. o. Delille, Longus, Tasso, Homer, Virgil, Horútz,,
Lafontaine, Boiieaii, VoUaire, római és görög Jconographia 'sat. Ujabban

a'

,

;

Firmin ki szül. 1767. 's meghalt 1836-, 's
nevezetes tagjai a' családnak
ennek fiai, Ainbroise, Hyacinth és Frederic (Firmin Didót fréres). Firmin
fleg a' betüöntésben 's a' sterotypban tett nagy haladást 's uj feltalálásokat, fleg, midn Callel logarithmeit akará nyomatni. 1827 óta, üzletét
fiainak adván át, a' nyilvános életre szánta magát, 's 18oO-ban azon 221
követ között volt, kik a' júliusi ordonnanceok ellen protestáltak. Mint iró
is mködött, 's a' ,,La reine de Fortogal' és ,jLa mórt d'Hatwibal" tragoediákat szerzé, és görög 's latinból i'ovditott. AmbroisendO-hen született, fleg a' régi nyelveket tette tanulmányává, beutazta keletet, követségi segéd volt Stambulban, késbben pedig átvett(! atyja nagy üzletét,
's kiadta többek közt a' ,, franczia akadémia nagy szótárát',, Chaínpollioii,
Jacqemont munkáit, 's maga is irt „Keleti utazást". A' Firmin Didot-test:

vérek legújabb nagyszer vállalatai közt emlitendk a'
„Bibliotheque
frannaise", ,,CoUeclion des classiques francais'' , „Bibliotheque des auteurs grecs'' 'sat.
h.
:

—

Diebitsch-^abalkaiisky, (János Károly Antal Fridrik, Dibitsch és
Nardem gróija) született 1785. évben Grosleippe-ben porosz Silézia
trebniczi kerületében. Atyja, ki nagy Fridrik alatt porosz szolgálatban
álla, de késbb Pál orosz czár alatt tábornokká lett volt, 1797-ben
Berlinben cadetnek adta be, de 1801-ben Petersburgba vitte, hol
Sándor czár Semerow gárda-gránátos-ezredébe rendelte melylynél az
1805-iki táborozásban részt vett. Austerlicznél nagy személyes vitézség
által tüntette ki magát, mivel megsebesülése daczára sem hagyta el a'
harczmezt. 1807-ben az eylaui és friedlandi ütközet után vitézségeért
kapitánynak neveztetett ki, 's elnyerte a' Sz.-György és Pour le merite
érdemrendet. A' béke után haditudományokat tanult, 's kérte áttétetését
a' tábori vezérkarba, mit anynyival inkább megadtak neki, mivel alacsony
,

t
t

,

zömök

testalkata

nem

igen

illett a'

gárdái diszszolgálathoz.

Wittgenstein

tábornok karába jött 's a' mozaiski ütközetben azáltal tüntette ki magát,
hogy több ezer paraszt segedelmével Wittgenstein hadtestét egy hid
vitéz védelmezése által fedezte. A' Francziaország elleni háború
egész
alakulására azáltal volt nagy befolyással, hogy a' porosz határon túl
York tábornok porosz hadai közé kerülvén, ezt azon fontos következmény lépésre vette hogy a' franczia seregtl elváljék és önkénytesen
capituláljon Wittgensteinnsú. Mert Wittgenstein hadtestének fszállásmestere részt vett a' lützeni ütközetben, valamint a' drezdai és lipcseiben, melyly után tábornoki helytartónak neveztetett ki. Legnagyobbrészint az ö tanácsának tulajdoníttatik a' szövetséges hatalmaknak azon
nagy következésü 's eldönt hatású határozata, hogy az 1814-ki táborozás alkalmával egyenesen Paris ellen menjenek, midn Napóleon ellenségei vonalait áttörve a' Rajnának indult, liogy azokat viszszavonulásra
,

,

t

,

Sándor czár, sikerülvén Paris bevétele, a' Montmartren megölelte és feltzte reá az Alexander-Nevsky-rendkeresztet. A'
25
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kényszerítse; miért

Dleffenbach.
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békekötés után mliulig emelkedve végre a' tiíbori vezérkar feje lett, 's
folyvást Sándor czár körül volt kit Tiiganrogi útjában is kísért hol öt
meghalni látta. 1822-l)tín az egész nagy császári tábori vezérkarnak feje
volt. A' Sándor halála utiin kiütött petersburgi lázadás alkalmával nagy
óvatosság és emberiség által tüntette ki magát. Miklós czár is megajándékozta öt bizalmával 's elöbl> bárónak, kí'-söbb grófnak nevezte ki. Az
1828 és 21)-ki török háborúban uj babérokat szerzett Várna bevétele és
a' Balkán hegyeni átmenete által, melyly alkalommal a' Sabalkanszky melléknevet kapta. Ezután több ideig Berlinben tartózkodott hol a' })orosz
udvar által nagy kitüntetéssel fogadtatott. A" lengyelországi lázadás újra
a' harczmezöre hivta,de a' szerencse nem kisérte többé. 1831. január
25-én lépte át seregével a' lengyel határszélt, de sokkal gyengébb lengyel
hadosztályok által megveretett, söt az osztrolenkai gyzelemnek sem
tudta hasznát venni. E* balesetei után nmn hiányoztak a' vádak, söt
anynyira is mentek hogy elmeháborodottnak nyilvánítsák. Az osztrolenkai ütközet után fhadiszállását Kletzewoba tette át Pultusk mellett hol
1831. június 10-én cholerában meghalt, kevéssel azeltt érkezvén meg
Petersburgból gr(')f Orlow hogy a' dolgok állását a' hely színén vizsgálja
meg. Holtteste Petersburgba vitetett szive pedig a' pultuski székesegy,

,

,

,

,

,

házban

.

—

R.
Dieffeiibach (János Fridrik). Egyike Némethon legkitnbb sebészeinek, kinek mind a' tudoraányos világ, mind az emberiség felette sok köszönettel tartozik. És erre nemcsak azáltal tett érdemet , mert sok ezer csonkultat , bénát és sebesültet szerencsésen gyógyított ki; hanem legfkép
azért, mivel a' régi iskola ellenében az elnyomorító égetés, metszés, csonkítás helyébe a' kiegészít és képz operatiót hozta divatba. Dieffenbach
szül. 1793-ban Poroszhonban, Könlgsbergben. Eleinte theologlát tanult,
tétetett

el.

német szabadsági csapatok közt töltött katonáskodása után is folyDe azt csakhamar sebészet tanulásával váltotta fel. 1821-ben egy
vak nt Francziahonba kisért, és 1822-ben Marselllebe utazott, a' görög
szabadságharczba akarván sietni. Azonban családi viszonyai viszszatérésre
kénytetvén, hon 1822-ben tanárrá avattatott. Ezután Berlinben telepedett
le, hol csakhamar fényes nevet vívott ki magának. 1830-ban a' Charité
sebészi osztálya reá bízatott, 's mint ilylyen, teméntelen sok szerencsés
mit

a'

tatott.

sebészi mtétet vitt véghez. Azon szerencsés ügyessége, melyly el a' müajkakat, orrokat, szemhéjjakat 'stb. készité, a' sebészet évlapjain örök
emléket szerzett neki. 1832-ben a' berlini egyetemnél tanári széket nyert.
Mint iró is igen ismeretes az orvosi világban. Különösen l)ie Transfusion
des Blutes (1828. 3 r.) Chinn-. Erfahrunge/t üher die Wiederherslelhing
zerstörter Theilc {1S29 ~Sí, Ír.) leber den urg. Ersatz {ISSl.) Phis.
rhintr. Beobachtungcn bei Cholerakr(inlien(lSo2.) hraukenwartung (1832.)
Die Heilung des Stotferus (1841.) Die Durrhsc/tneidunij der Sehnen und
Muskeln (Ib-il.) Marsihall //í/Z/nak híres munkáját „as idegrendszerrl"
lefordította.
1836-l)an njabl) utazást tevén Parisba az itt tapasztaltak
felett 's különösen a' franczla sebészetrl és sebészekrl számos igen jeles
és szellemdús czikket irt, melylyek a' Wochensrhriflhan jelentek meg.
D. mint rendes tanító is sokat használhatna, de talán még több hasznot
:

—

,

,

hajt a'

—

szenved emberiségnek

ritka

ügyesség mtéteiéi

által.

-

Ss.

/.

Diesterweg.

Díesterweg.
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Adulf Vilmos. Egyike Némethon legjelesb mathemati-

kusainak. Szül. Siegenbcíi 1782. Eleinte theologiával foglalkozott ugyan,
hanem akadémiai pályája bevégeztével egészen természeti hajlamait
követé, és a' mathematikai 's physikai tanulmányoknak szentelé minden
idejét. Mint ilylyen
elbb a' mannheimi 's késbb 1819. óta a' bonni
egyetemnél nyert tanári székén szép nevet szerzett magának. Gondolatfolyamának tisztasága és eladásának pontos szabályossága közkedvességü. Több igen becses müvet is hagyott maga után. Ilylyenek Lehrbuch
der Trigonometrie (1824 Bonn.) Trigonotn. Formeln (1822.) Zur geom.
Analysis (1834.) Igen jelesek Perga mveinek általa tett fordításai is :
de sectione rationis (1821.) De sectione defej'minata (1S22.) De inclinationibus (1823.) De sectione spatii (1825). Es a' görögök után dolgozott :
Geometrische Aufgaben (2 gyjtemény 1825 és 28-ban). Meghalt 1835.
mint pedagóg egyikét a' legels
II. Fridrik Adolf az elbbinek fivére
helyeknek foglalja el Xémethonban. Született 1790-ben. A' theologiai
,

,

:

,

menvén
mint magántanító Mannheimban, és Wormsban mint
másodtanitó megkezdette pályáját, melylyen anynyi érdemet szerzett
magának. Ezen évek alatt igen sokat tett a' rajnavidéki elemi iskolákban
elhanyagolt tanitás felemelésére. 1833 óta Berlinben a' városi tanítóképezde igazgatója
hol nemcsak a' tanitóosztály képességének felelevetérre

,

,

hanem a' társas élet más tárgyai körül is sokat é»
sikeresen fáradozott.
elve a' roszat és hibásat mindenütt üldözni és
irtani
és a' régi tanschlendrian helyébe tiszta, világos 's rövid eladást
hozni be. Errenézve mind magánkörökben
mind az irodalom mezején
következ elvek mellett küzdött a' reál és felsbb polgári iskolák teljesen
választassanak el a' gymnasiumoktól ; a' tanítási tárgy mindkéthelyütt
kevesittessék fkép az irók olvasásánál ; a' gymnasiumok , mint nevelintézetek átalakíttassanak ; becsületes tanítói fizetés fkép a' népiskolákban ; és tanképz intézetek állíttassanak a' gymnasiumi és felsbb polgári
iskolák tanítói számára. Végre mindenekfelett a' kölcsönös tanítást
nítésére

's

kifejtésére,

F

;

,

:

,

—

—

Az irodalmi mezn is sok érdemei vannak. 1827 1837-ig
„Rheinische Blatter für Erziehung und Unten'icht" czimü folyóiratot
és
szerkesztett. „Leitfaden für den Gesammtunterricht im Rechnen
in der Formenlehre
Lehr- und Sprachbuch ; Wegweiser für deutsche
Lehrer" (^1834:.) „Pedagogische Reise nach den dánischen Staaten"'(lSS7.')
„Streitfrage aúf dem Gebiete der Pddagogik" (1837.) „Lehrgang in der
deut. Sprache'^ czimü 'sa't. munkái igen használtatnak. 1836-ban „Das
pedagogische Deutschland" czim alatt híresb pedagógok életleírását kezdé
meg. 1836 38-ig ,,Beifrnge zur Lösnng der Lebensfrage der Civilisation" munkájában több igen érdekes értekezést adott ki különösen az
alsó néposztály nevelésérl, az egyetemi romlottságról, német egyetemekrl és a' hazafiuságra való nevelésrl. Ezen iratok Dt. ugy tüntetik
el, mint a' haladás emberét, ki különösen az élet és tudósság, gyakorlati
élettudomány és holt iskolai tanrendszer közti válaszfalat lerontani
törekedett. Az egyetemi romlottságról irt értekezése melyly igen elterjedett Németországban, igen heves czáfolatokat vont maga után. Fkép
és az akadémiai
azt hozták fel ellene hogy ez egyszer körét áthágta
élettel egészen ismeretlenül szólalt fel. A' boszankodásnak legnagyobb

roszalja.

—

—

—

:

,

,

,

,
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Dieterich.

Dinter.

oka lehete azonban az, hogy a' tanítókat, érintett iratában, igen hatalmasan megtámadta.
A' tanítás mezején hasznos szolgáhitot tett azáltal
is, hogy Berlinben a' pedagógi társulat öszszejöveteleit rendez.
Sz. I.
Dieterich (János Fr.) az ujabb kitn lu'met festk egyike, szül. 1792.

—

Aiberaehban; meghalt

—

—

Stuttgartban és Rómában mvelte magát;
bibliai képen kivül a' rosensteini kir.
mulatóhely szép freseói Stuttgart mellett. 1833 óta professor volt a'

tle vannak sok szép

184(5.

hic^tóriai,

vám

Dillereiktiális
1.
DiilUoi'f (Vilm.) hires

fleg

Vám.

német philológ 's kritikus, Dindorf Goltl. Emin.
nyelvek professorának fia, 1828 óta literatura történet professora
Lipesében, 1841 óta pedig a' szász-bajor vasút egyik igazgatója, szül.
1802-ben Lipcsében. Aristophanes kiadásával kezdte irói pályáját; professorságával felhagyott, hogy Lojos testvérével, ki Xenephon és Diodorus Siciilus eritikai kiadásai által lett ismeretes, és Hnsryel együtt a'
„Thesaurus Ungvae graecae^'- uj párisi kiadása nagy vállalatának élhessen.
Ezenkívül tle vannak Aristid, Athenaeus, Themistius, Frokopius, Syncellus kiadásai; a' Grammatici graeci (Lipose, 1823
25) a' ,,Poefae scenici graeci (Lipcse és London 1830; 's uj hatkötetes kiadás Oxford.
1832 35); Commentár a' három görög tragoedia iró, 's Aristophaneshez
(7 k. Oxford. 1836—42) „Metra AeschyU, Sophoclis, Euripidis et Aristophanis."' (Oxford, 1842) végre: Sophocles Aristophanes és Lucián
kiadásai a' Firmin-Didot testvérek párisi ,, görög bibliothekájában."
h.
Diiigelsteih (Ferencz) szül. 1814. Halsdorfban
Fels-Hessenben,
Marburgban tanulta a' philologiát 's miután egy ideig mint magánnevel
mködött, tanitó lett a' casseli gymnasiumban, onnét némelyly költeményei következtében, melylyek bizonyos fszemélyeknek nem tetszettek,
a' fuldai gymnasiumba tétetett át. Ezen hivataláról azonban 1841-ben
önkéntesen lemondott, 's utazásokat tett. 1843-ban a' würtembergi kinily
felolvasójává 's könyvtárnokiívá nevezte ki, 's biztos állomást adván neki,
udvari tanácsnok czimmel diszesité. D. most Stuttgartban egészen letelepedett 's a' hires Luízer Jcnny énekesnt vévé nül. Munkái ,,Gedichte''
(Oassel és Lipcse 1838.); ,,Ueder eines kosmopolilischen NachHcachters''
(Hamburg, 1840.) „Gedirhte" (Stuttgart, 1841.) „Licht und Schatten
der Liebe'' (novellák, Cassel lS3S.);„Frauenspiegel'' (Nürnb. 1838.);
„Die neuen Argonauten", Koniischer Román (Fulda, 1839.) „Vnter der
Erde" (regény, 2 köt. Lipcs. 1840.) „Heptameron" (beszélyek 2 köt.
Magdeb. 1841.); „Wanderbuch" (2 köt. Lipcse, ISSd—U.) „Sieben
friedliche Erzdhlungen'- (2 köt. Stuttgart, 1844). Ezeken kivül költemények, beszélyek, epigrammák 'sa't. folyóiratokban 's gyjteményekben.
Kitn ügyesség és finomság a' nyelv és alak kezelésében elmésség,
eleven felfogás, mély és gyöngéd érzés, szerencsés találmány 's ill
színezet eladás azon tulajdonok
melylyek D. munkáit az olvasó
közönség eltt anynyira megkedveltették.
B.
Dinter ((i. Friedr.) szül."l76í). Bornában Lipcse mellet, megh. 1831.
iv<»uigs])ergbc'ii
mint porosz consistoriális iskolatanácsos 's paedagogika
keleti

:

—

—

;

,

—

,

,

:

;

;

;

;

;

—

,

,

,

—
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Dinter.

rendkívüli professora. Századunk azon férfiai közt, kiknek életfeladata
a' társaság alsóbb osztályaiban vallásos és értelmi mveltséget teregyik alapitója a' mostani német
jeszteni, egyik legjelesebb volt Dinter
népiskolaügynek. Kétszer volt pap, 's akkor egész ervel és lelkesüléssel. Egyházi beszédei a' népszerség remekei.
E' tökélyre csak azáltal
jutott, hogy a' község tagjait folytonosan megkérdezé
értették-e és
hogyan ? st éveken keresztül minden pénteken felolvasá öreg gazdaszRzonyának vasárnapi beszédeit, 's ha ez valamelyly helyet nem értett,
azt azonnal megváltoztatá, a' cathedrán kivül is hiven tanította népét, 's
,, Dinter
at}ja"vo\t neve a' szeretett lelki orvosnak. Naponkint megjelent
az iskolában, 's a' betegek ágyánál. Szerény érdemei elismertetvén, iskolai
tanácsossá neveztetett 1817-ben. Itt gazdag kert várt munkás kezeire.
Csak kevés helyen találta fél népiskolai ideálját. Roppant munkásságot
fejtett ki az iskolaügy javítása körül. Aldásteljes mködése a' königsborgi kerületben történeti fontosságú. A' legszegényebb néposztályok
nemesítése, eszök, akaratuk 's érzelmeik kimvelése volt a' magas czél,
melylyet magának kitzött. Sokattudást nem akart terjeszteni a' nép
feladatának, melyly ha egyszer eléretett,
között ; az er kifejtését tartá
a' tanulás 's tudás magától j. Ilyly irányban dolgozott, 's az elhanyaglott leánynevelést különös szorgalommal ápolta.
Szép czélja elérésére
tanítókra volt szüksége. A' meglev elemek nagy része teljesen képtelen
volt a' fontos tanítói hivatal czélszerü vitelére. Mindent elkövetett , hogy
jobbakat képezzen. Hatalmas szelleme rendkívüli rendszabályok nélkül,
csendesen de fáradatlanul mködve emelte föl egy tartomány iskolaügyét.
Sokat irt e' hasznos mezn. Iratai száma túlhaladja az50-et; e' közt két
munka, melylyek egyike 13, másika 9 kötet. 40 éves korában adta ki
els munkáját, egy katechismust, melylybl 70 80 ezer példány kelt el.
Apró iratai, melylyeknek tárgyát catechesis methodika paedagogika,
hit és erkölcs feletti beszélgetések képezik
mindnyájan több kiadást
értek. Igen épületes könyv tle a' ,,Reden an hünftige Vulksschullehrcr,''
telve lelkesüléssel e' nemes hivatás iránt. Görnitzhen hol lelki pásztor volt,
volt

,

:

f

f

—

,

,

,

ki els nagyobb munkáját, ,.egyházi beszédeit falusi egyházak számára,'' melylyek a' népszerség remekei 's 5 kiadást nyertek. Ezt ismét
apró munkák követék, ezek közt abc. iskolás gyermekek számára. Mert
ügyszeretete nagy fontosságot helyeztetett az abc. írásban. Többi kit-

adá

nbb

anyák
munkái: „Vtmutatis a' biblia használatára; Makiina
Beszélgetések a' Luther-káté fn fejezetei felett. Legírott könyv
,

számára

:

fbbmüve azonban a'

„SchuUehrerbibelaltcn und neuen Testaments"'ine\y\y
sok megtámadásnak volt kitéve, minthogy a' biblia erkölcsi részét nagy
elszeretettel tárgyalja a' dogmatikai rész felett. Utolsó mveihez tartozik ,,önéletirása-' telve bölcseséggel 's élettapasztalással. Legutolsó
müve „Die Bibel als Erbauungsbtich^' Enynyi dolgozat csak azáltal
lett lehetséges
mert Dinter naponkint 12 15 órát munkálkodott. Az
utazó kocsiban is tanult 's gondolkodott. Magán élete egyszer volt;
ntlen maradt miután menyaszszonyát a' halál elragadta. Egész lénye
becsületesség, hség 's szinte bens vallásosságból állott. Halálakor
Németország iskolaügyi folyóiratai fekete szcgélylyel jelentek meg a' gyász
iclcl, melylyel kimiilta fogadtntott, endékére pénz veretett, emlékkövek
:

:

.

—

,

,

,
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Diplomatia.

a' ház. nielylyben .született, emléktáblával jegyeztetett meg, a'
grimmai oktat(>képezilc Dinterianum nevet visel, ugy szinte egy königsbergi

állíttattak;

ugyanitt Dinter- egylet alakult melyly halála évnapját
így tiszteli a' hálás nép azon férfi emlékezetét, kinek élete
h.
áldás volt a' népre, kinek egyetlen öröme vala testvéreivel jót tenni.
három oldallapból
Uiplt'idoMcup. l^ent londoni mvész taláhnánya
álló, mintegy i'gy hüvelknyi hoszszu üvegprisma, melylynek tükör-, vagy
sugárelvetési tulajdonsága a' déli id meghatározására alkalmaztatott.
Ha ilvlyen jtrisma egyik oldallapja a' déli vonalba pontosan elhelyeztetett, a' nuislk lapban, iiiiiit tükcirl^en, rövid ideig déleltt és délután a'
na})nak két kc'-pe hitszik, holott pontiban délben ezen két kép egymást

kisdedúvoda,
ünnepélyesen

's

,

üli.

—

,

miáltal a' iléli idnek pillanata pontosan meghatározható. Ezen
prisma most már többféleképen alkalmaztatik 's van olylsan is melyly
ablakban felállitva a' nap két képét a' szoba átelleni falára veti, melyly
képek déleltt közelednek egymáshoz a' <lél pillanatában találkoznak,
N.
délután ezétmennek.
diplomata 'stb. Diplomatia azon tudományok és elvek
Dipluinatía
öszszege, melylyek az államányok közti viszonyok helyes vezetésére
szükségesek; a' civilisált 's egymás közt kölcsönös hatásban álló államokra nézve érvényes vagy érvényt igényl jogi és pollticai alapelvek, szabályok és szokások tartalma, 's az ilyly elvek, szabályok és szokások tana,
's gyakorlati jártasság azok alkalmazásában. A'polgárisult nemzetek közti
honnan id folytával sok
alkudozások, szerzdések //vííban történnek
ekkép létre jött nyilvános okirat halmozódik egybe, 's azoknak öszszege
képezi, menynyiben jogerejü határozatokat, kötelezéseket, elismeréseket
foglalnak magokban, az államok irott jogait. A' régibb okiratok aztán
egyszersmind alapjául szolgálnak késbbi szerzdésekn>ek, 's igy e' szerzdések czélszerü kötésére az érintett régibb okiratok ismerete nem
kevésbbé szükséges, mint a' szokott formák, 's általában a' jól szerkezett
államoklevelek kellékeinek ismerete. Ekkép a' diplornatica alkatrésze vagyis
elkészületi tudománya a' diplomatiának. A' diplornatica történeti segédtudomány, 's bár az államokiratokon kivül az egyházi st a' foutosabb
magánoklevelek magyarázására és bírálására is kiterjeszkedik, a' politicának, fleg az államok külpoliticájának hasznos szolgálatokat tesz. A'
diplomatia tanainak és gyakorlatának köre az államczélok elérésére szorítkozik a' statusok közti kölcsönös, és pedig többnyire békés kényszerít
eszközöket közvetlenül nem alkalmazó hatás közben. Ez uralkodó, bár
nem épen kizárólagos jelleme; közönségesen azonba az öszszes külpolitirészre, az államczél békés és háborús utón kivívására osztják.
cát két
Az els rész a' diplomatiának, a' másik a' hadtannak, hadügynek föladata.
Anynyi igaz, hogy a' díplomatíához némi hadi dolgok is tartoznak, mint
például a' háborúra és annak folytatására vonatkozó kötések, értekezések, háboruvali fenyegetés, hadízenés 's ennek nyilatkozványokbani igazolása, hadi szövetségek, coalitiók, semlegességi nj'ilatkozatok 'stb. 's a
valóban hadi kötések is, mint a' fegyverszünet, fegyverletétel *stb. végre,
mint különösen fontos tárgy a' háborúnak békekötés általi bevégzése.
Egyébiránt a' hadtan, bár szinte az államczélra szolgál, tanainak és elveinek tulajdonságai szerint egyáltalában nem tartozhatik az államtanok
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köréhez, önálló külön szakot képez 's nem része a' politicának. 'S menynyiben a' hadfolytatásra szükséges erk elkészítése, szedése, rendezése és fentartása leginkább mégis az államjog és nemzetgazdaság alapelveitl ftigg, a' hadtan e' tekintetben is inkább a' bel, mint a'
külpolitica köréhez tartozik. Itt fleg békés azaz békefentartó , viszszaállitó 's a' háború részeit enyhít irányáról van szó a' diplomatiának
's
e' szempontból az államhatalmak mködési körében a' diplomatia a' legszebb tért foglalja el. Mint az egyének közt ugy az államok életében is
elfordulnak az érdekek öszszeütkÖzései, 's a' jog kétséges voltából vagy
megvetésébl ellenséges érintkezések, kölcsönös rombolása, aláásása, földulása a' jóllétnek; ilyly esetekben háború az önfentartás egyedüli eszköze, mi mindig veszélyes és borzasztó, 's megmentés helyett gyakran romhísra juttat. A' diplomatia föladata megelzni az ilyly háborúkat, általában
bizonyos alapelvek és szabályok kötésszerü megállapítása vagy elismerése
által, minden esetekre, bármikor és bárhol igények merülnek föl , melylyeket szükség megoldani, vagy öszszeütköz követelések; 's miután már
elkerültek ilyly vitatárgyak, igyekezni kell az érintett általános szabályokat az önigazolás, közbenjárás, békebiróság vagy a' jogos fél részére
kötend segélykötés vagy szövetségek utján érvényesíteni. A' diplomatia
tulaj donképeni

;

,

fölatlata a'

már

kitört

háborúknál

a'

lángok tovább harapódzásának

elejét

gyzt

venni, engesztelni a' harczos feleket, a'
mérsékletre, 's a' gyzöttet
eszélyes engedményre bírni alkalmas pillanatban megkezdetni a' béke,

alkudozásokat 's barátságos tanácsadás által segítni
a' közelebbrl
érdekletteket lehetleg kielégít 's az egyetemre sem ártalmas eredményre
vezérelni, 's ennek tartósságát kezeskedés által bíztositní, 's aztán általában minden kísérletnek a' béke újból megzavarására, minden népjogelleminden vészterhes eseménynek egyesített gonddal 's
nes vállalatnak
czélszerü, jogot sehol nem sért eszközökkel ellene dolgozni; 's ha mégis,
mindezen gondok mellett, békezavaró 's a' köz jogállapotot veszélyez
viszony maradna fen, igyekezni kell azt a' létez políticai rendszer czélszerü változtatása, javítása által ártalmatlanná tenni. Végetlenül jótékony
gondoskodás a' béke- és jogállapot fentartása, helyreállítása és megersítése körül. 'S a' diplomatia határai itt nem végzdnek. Nem csupán az
ártalmak, veszélyek kikerülése 's a' biztos jogállapot viszszaállítása tartozik a' diplomatia föladatai közé. A' népek jóllétét, az egyetemes elhaladást is el kell mozdítania. Mint a' magánéletben. Nagy eredmények
elérésére itt is többnyíre tehetlen a' különálló er, 's részint mások ellenhatása által válik hatástalanná. Az eszély tanácsolja, az egymás ellenható
érdekeket menynyíre lehet közösíteni 's az ellenkez vagy vetélyzö ellentörekvéseket, mindnyáj ok haszna végett, egymás kölcsönös segítésére 's
közös czélra egyesíteni. Hasonló feladata van a' diplomatiának az államok
életében. A' diplomatiának kell, ha eszélyesen és becsületesen jár el, a' közvetlenül öszszeütköz, ellenkez érdekeket, különös engedmények, biztosítások által az elnyökre és hátrányokra nézve ill sulyegyenbe hozni,
így a' kereskedés, hajózás és gyarmatok 'sat. ügyeiben; ha kölcsönös szaa' forgaImdságokat, jogokat biztosítanak, kedvezményeket engednek
lomra és településre nézve könynyitéseket adnak 'stb. így a' jog, raéltány,
vendéglátás terén midn kölcsönösen eltöröltetnek a' történeti jogou
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ragy igaztalanságon alapuló vagy ogyébkint szokásos szigorú bánásmód,
nyomás, vendégszcretetlenség idegenek Kzemélye, vagyona vagy követelései irányában igy végre
menynyiben az államok czt'lja saját polgáraik
jóllétén túl az emberiség maga.snbb, általánosabb érdekeinek elmozdítására is kiterjed
az emberiség, egész földrészek vagy távol népek ügyeiben. Föllépiiet a' diploniatia közvetleir, védleg, 's a' körülmények szerint hatályoí^n követelöleg a' s«''rtett eniberjogok védelmére igy például
némi lelkiismereti szabadság eszközlésére, idegen országoknak a' hitfelekezetek irányában gyakorlott kegyetlen bánásmódja, 's a' gyözelemmeli
barbár viszszaélések ellen politicai p;lrtok vagy eltiport népek ügyében.
Munkás lehet, az alkalmak ügves t"ölliasználásával, a' barbár szokások és

—

;

—

,

eltiu-lésében,
szeliditésében, a' nélkül
hogy azon idegen
országok önállóságát megtámadná, szóval a' diploniatia szóvivje, terjesztje lehet a' polgárisodásnak és emberiség ügyének
valamint az
anyagi jóllét kifejtésére is egyetemi befolyást gyak(n-olhat/Sel kell ismernünk, hogy legalább egyes esetekben valóban gyakorolt is ilyly befolyást;
bár többnyire önz, haszonles érdekeknek szolgált, ellenkezleg nemesb
fogalmával. St egészben talán több roszat szült, több jót megakadályozott, mint roszat eltávoztatott és jót idézett el. Ez Ítéletet be lehet

erkölcsök

,

,

vallani, a' nélkül,

hogy

a'

di])lomaták tisztes osztályát általában sérteni

akarnók. A' dolg-ok természetében van ez állítás. A' meddio- az emberi
nem, addig terjed a' szenvedelmek, a' hatalommali viszszaélés kísértetének uralma. Csak a' magánéletben menynyi jogellenes merény, menynyi
szkkeblség, vak önzés 's eszély által nem fékezhet indulat, személyes
gylölség, erszakosság, csel. 'S a' diplomatíában még egészen különös
viszonyok vannak, melylyek az uralkod(') rósz hajlamot ha nem igazolják,
legalább megmagyarázzák. MiudenektÖlött a népfnökök és nemzetek
felelsségének hiánya. A' magánéletben az ítélszékek miatti tartózkodás, 's a' tevleges törvény tekintélye korlátozza az önz szenvedélyeket;
a' diplomatíában csak a' lelkiismeretesség, 's némileg a' közvélemény ilyly
fékez er, melylyet a' machiavelli politica részint megvet és elnyom,
részint titkolózás és hamisított elterjesztések által megcsalhatni remél,
's az önzés és uralomvágy mindenkor szépít czimre
talál a' közjó ürügyében, raelyly minden egyéb tekinteteknek elébe teend czimet talál a'
nemzeti dicsség és hatalomban, melylynek elmozdítása a' népíonököknek
és szolgáiknak kötelessége. Az utóbbiak különben is többnyíre csak legfensbb parancsoknak engedelmeskednek 's már ez állás következtében
is elhárítják magoktól a' világ eltti felelsséget; 's uralkodóikkal szemben gyakran ez vagy ama^á:- dicsségét, uralmát a' közjólléttel fölcserélni
érdemül tekintetik. De magok a' nemzetek is könynyen esnek ilyly tévedésbe; nemzeti hiúság, gylölség vagy más általános elvakulás megvesztegeti a' közvéleményt. Ez uralkodó jellemérl a' díplomatinnak még
ülyly magasztaléi is emlékszenek mint Flassan. De még határozottabban
Írnak több más jeles történetírók, a' világ folyásának philosoph megitélí,
;

,

,

8Öt nagy státusférfiak is. Azon fnökök, kik a' világhódító Kapoleont
nagy bajjal megbuktaták, magok is elismerek, hogy a' politica és így a'
diploniatia régibb bneiben van f oka a' tapasztalt szenvedéseknek
\s
hasonló bnök megelzésére mondaték köttetni az úgynevezett „szent
,
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szövetség." Mi volt
matia története, mai

—

tudjuk a' történetbl.
A' diplofogalma szerint, a' XV-ik században kezddik,
midn Euiópa pülgárisult álladalmai egy államrendszert képez érintkezésbe kezdtek jni. Mi egyébiránt a' külpolitica irányát, jellemét,
eszközeit 'stb. illeti, már az ó világban st a' középkorban is mutatkoznak némi hasonló vonások, feltnik némi öszhangzás szellemben és hatása' maceban az ujabb kor diplomatlájával. Az ó görög államok vezeti
karthágói, de különösen a'
dóniai fejdeknek, Fülöp és N. -Sándor
's a"
római statusférfiak gyakorlati mesterek voltak a'diplomatiában. A' középkorból is több fejdelem tnik ki, mint az ostrogóth Theodorich, Nagy
Károly, néhány franezia és angol király, 's a' pápaság és császárság közti
érintkezés hoszszas idszakában részint több császár, mint II. Fridrich
és bajor Lajos, részint több pápa, kik közt nem egy igen ravasz és ügyes
volt a' politicai értekezésekben; 's a' sok olasz államok, köztársaságok és
fejedelemségek, melylyek majd egymás közt versenygettek majd idegen
befolyás alatt szenvedtek 's melylyeket gyöngeségök inkább az egyezkedések ravaszságához, mint fegyverre utalt. Itt vettetett meg úgyszólván az ujabb diplomatia iskolája. 'S ez iskola aztán mindinkább határozottabb alakot kezdett ölteni a' mint növekedett a' különböz államok
valiull czélja

,

,

,

,

,

részvéte, befolyása az európai politica lassankint fejld rendszerébe. E'
rendszer kifejlésére igen hatalmas tényez volt a' nyomtatás fijltalálása,
az uj világ fölfedezése, a' reformatio, 's a' hoszas háborúk, melylyek azt

követték, 's melylyek az ujabb európai államreui^lszer alapját, a' westfáli
békekötés által megvetették, továbbá az álhmdó hadseregek behozatala,
's különösen a' XV-ik század végén már szokásba jött állandó követségek, melyly szokás líichelieu kormánya után lett általánossá. E' tényezk
fejldésérl külön czikkekben szólandunk, menynyiben az Újkori Ismeretek Tárának tartalomköre engedi.
A' melyly mértékben ntt a' diplomatia hatásköre hasonló arányban
szaporodtak a' követelések egy alkalmas diplomata tulajdonai iránt. Alapos és terjedelmes történeti ismeretekkel kell birnia, jártassággal minden
államok történeteiben ismernie kell az uj államrendszert kifejldésében
és fenállásában, az idközi változásokkal 's azok okaival, a' statisticát,
vagyis a' különböz országok bens államviszonyait és tényezit. Tudnia
kell az államkötések, szerzdések történeteit, tartalmát, 's e' tekintetben
,

,

diplomaticában is jártasnak kell lennie. Tudnia kell a' nemzetek általános jogtanát (droit des gens) mélyebb philosophiai jogalapjaival (le droit
public naturel)
melylyeknek ismerete bvebb jártasságot föltételez az
elméleti és gyakorlati bölcseleti tanulmányokban. 'S ezeken kivül még
sok segéd- és raelléktanokra, van szüksége. Ilylyenek az öszszes politicai
tudományok, a' legszélesebb értelemben bölcseleti, természettani, számtani nagy philologiai és aestheticai miveltség, erteljes és ügyes eladás
írásban és szóval több nyelveken. Cussy kissé szabatosabb részletességgel
igy adja el a' diplomata kellékeit
A' külpolitica magában foglalja a"
nemzetek viszonyos érdekeit. Ki magát diplomatái pályára adja tudnia
kell az államok történeteit, pol ticáját, törvényeiket, társalmi szerkezetöket; a' természeti és tevleges köz (public) jogot; a' nemzetek jogát; a' nemzetek szerzdési jogait, vagyis a' kötések, szerzdések ismeretét, melylyek
a'

,

;

,
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népeknek egymáp közti viszonyait meghatározzák, és szokásos jogait,
melylyek a' tevleges ncnizetjoghoz tartoznak a' politlcai gazdaságtant,
statisticát, inelyly a' küJönböz országok pénzügyét, természeti ipari és
kereskedelmi forrásait magában foglalja; pliysicai
erkölcsi és értelmi
állását a' népségeknek, hadsergeknek, 's azok szervezetét
fentartását 's
ujonezozási módját stb. Tanulnia kell egyszerszersmind a' diplomaticát,
hogy megitélhessc az okieveket charták hitelességét 's a' genealógiát,
czimertant 'stb. A' diplomatának nagy szabatossággal, tisztán kell tudnia
Írni azon ország nyelvén, melylyet képvisel
teljesen birnia kell azon
országét, hol ideiglenesen hivatása tartja 's általában jártasnak kell mindmelylyeket a' fold nagyobb népei beszélnek,
azon nyelvekbt-n lennie
angol, német, spanyol, olasz nyelvekben. '8 ezeken
u. m. a' t'ranczia
kivül még több tulajdonok szükségesek egy diplomatában, melylyek nagy
részint természet adományai, 's n\elylyeket iskolában nem szerezhetni
meg. Szükséges nagy emberismeret, gyors és helyes itélö tehetség, az
önmagán uralkodás lélekéberség, jelleraer makacsság nélkül kitartás
munkában és táradságban, elrelátás, hallgatni tudás, csakis nélkül tiszteletet és bizalmat nyer egyenesség ügyesség, a' társalgásban, finom, kedves magaviselet 's mindenekfölött a' jóra, igazra, emberségre szintén
körül
a'
fogékony kedély. INlikhez Capefigue még a' szép külst
hóditó tulajdonokat is hozzá teszi, 's a' régi fényhez ragaszkodó udvarokban szükséges születési elnyöket, 's ez utóbl)i tulajdonra még inkább
néznek a' diplomaták megválasztásában, mint az általunk szükségeseknek
mondott szellemi kellékekre. Leo^több esetben csak magas születés és
nagy öszszeköttetések ajánlják a' diplomatia kijelölteit az udvaroknál s
tölök csak némi felületes ismeretét követelik a' fenelsorolt fbb tanulmányoknak, 's némi ügyességet az ügyvitel formaságaiban, fleg a' követségi
szertartásokban. Inkább kerestetik az udvaroncz, mint a' státusférfi, 's a'
cselszöv tehetséget néha többre becsülik az egyenes nyilt jellemnél 'stb.
szabad államokban azonban hol a' képviselházban a' diplomatia is nyilvános interpellatiók tárgya, csupán kitn egyéniségek állhatnak tartókik nagy
san a' külügyek élén. Olyly férfiakat láttunk ezek sorában
eszméktl áthatva
a' nemzetek egyeteme fölött jótékony befolyással
rködtek. Sokat köszönhet az emberiség ilyly diplomatáknak. Olyly kor
azonban egészen közönséges önz indokok, magán érdekek, vagy az önz
irányoknalc ellenszegül igyekezetek is idéztek el némi jó eredményeket. A' diplomatia nem egyszer elháritá a' fenyeget háború zivatarát,
nem egyszer megállitá, miután kitört meghiusitá a' nagyravágyó törekvéseket, 's az emberiséget sok ideig megótalmazá egy világuralom átkaitól, így V-ik Károly és II. Fülep idejében, 's Francziaország ellen XIV.
Lajos alatt. Ki nem emlékszik a' spanyol öröködési háború fölötti alkudozásokra. Sok ideig fentartván a' diplomatia a' sulyegyen eszméjét, ez által
némi általános jogállapotot tettleg megrzött, 's néha a' jogok szentségéellenmondásokban nyilatkonek is eszközlött idszakonkint hódolatot
zatokban, kimutatásban, vagy egyébként hivatkozván a' világ Ítéletére. Itt
a'
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kötés által eltörlötl. Gátc»t vetett mint a' westfáli béke által a'
gyülölségnek, az elnyomott egyházaknak nem egy országban biztos jogtért vagy legalább türelmet szerzett, 's így alapját veté meg a' lélekismemegszorítások,
ret! szabadság általános elismerésének. A' kereskedelmi
korlátok szigorát kölcsönös engedmények által enyliité, ótalmazá a' tengerek és nagy folyamok szabadságát a szkkeblség igényei ellen.
Megtörtént azonban, 's ez a' kép árnyoldala, hogy a' diplomatia egy
"dt vao'v hoszszabhit-

cst

súly derék eszméjét rósz alkalmazás által, nem kedvtvzö hirbe hozta; a'
természetes viszonyok és jogokkal ellentétben politicai mesterkélésekben
tetszett magának. Az ngynevezett sulyegyent is csak tökéletlenül léte-

legnjabb idkben a' világnralini tulnyomóság ténye által, vagy
egy pár fbb hatalmasság szövetkezése által nagyon megingatá. Olylykor
engesztelödést idézett el, de többször vlszszavonást támasztott. Az
eszközökben általánfbgva nem volt igen lelkiismeretes. A' népek érdekeit
alárendelte egyes családok érdekeinek. A' népeket, portékák gyanánt,
csupán egyezkedés tárgyaiul tekinté. Gyakran széttépte a' legtermészetesebb öszszeköttetéseket 's természetelleneseket idézett el. A' politicai
vélemény miatt üldözöttek irányában nem vivta ki, nem is törekedett

sité,

st

a'

St

némi
vallásfelekezeteknek biztositott.
ellenkez
az^
Rég
diplumatiában.
veszélyes irány is kezdett kifejldni a'
irányok a' diplomatiában egyes udvarok veszélyes terveit meghiusiták, az
kivivni azon türelmet, mit

a'

utóbbi idkben a' nagy hatalmak közösebb irányban munkálnak, 's egyemelyly törvényt szab a' kisebb rend
sült erejök világuralmat képez
által a' diplomatia majd minden
ügyvivi
titkos
Nyilvános
országoknak.
és
állományt behálózva tart, 's nem enged önálló mozgalmat, hívatlan bírónak veti föl magát a' fejdelmek trónküzdelmeiben, 's a' nép és kormánya
közti meghasonlás ügyében, valamint a' polgárháborúkban. A' szabadelv
menekvöket nem részelteti pártolásban st eltrésben sem. Midn az
,

,

emigráns tagjait kitüntetéssel fogadja, mesbékét, de igen drága áron. Majd ellentétekbeavatkozik és nem avatkozik, elismeri a'
nemzeti fölkelést. E' fölött gyakran hatáteszen, a' reactionarius forradalom párkísérleteket
rozott viszszahatásl
tolásával, 's a' sajtó és'nyilvány elnyomásával.
Nem czélunk kimutatni és hoszszasan fejtegetni, menynyi Igaz e' vádakból 's a' dicséretekbl, mikkel a' diplomatia a' különféle vélemények által
elárasztatik. Anynyi igaz. hogy az jelenleg nagyobb hatalom, mint melylyet
földrészünk valaha látott. Hatalmasb az állandó sergeknél, mikre egyébiránt támaszkodik, hatalmasabb a' közvéleménynél, melylyet részint megvet, részint félrevezet néhn hatalmasabb az auctocratánál, bármi meszszire
terjedjen ennek uralma hatalmasb végre minden történeti és írott jognál,
melylynek szabályait ugyan legtöbbször maga ótalmazza a' természeti
jog igényei ellen. A' diplomatia, bár az országok külügyeit, külvíszonyalt
tárgyazza, utat lel már ma szólani az országok belviszonyaiba is.
E' hatalom ügyvivi a' diplomata-testlet, vagyis ösztezeg,e a' valaabsolutismus számzött vagy
terségesen fentartja ugyan a.'
ben hányatik a' diplomatia,
belga 's elnyomja a lengyel
,

;

;

39

Diplomatla.

fl

molyly udvarnál fölhatalmazással biró követeknek vagy egyébként nevezett diplomata-ügyviselöknek. Ezek részint kinevcztetésökkor kapott,

idrl idre vett utasitásaik szerint rködnek a' kormányok körül,
melylyekiiél alkalmazva vannak, minden tett lépés és mulasztás fölött,
mindenkor kezdetben IlUlépnek minden tervek ellen, melylyek az általánosan elfögadott elvekbe és irányokba ütköznek, körülmények szerint
tanácsolnak, ellenmoudauak, 's egymás közt is értekeznek, körülményesb
utasítást kérnek saját kormányaiktól , 's ha nézetekben megegyeznek,
közös 's azért hatályo.>b föllépésre egyesülnek. Az is megtörténik, hogy
récízint

valamelylyik udvarnál létez diplomata-testület vagy annak egy része,
congressus egy nemét alakitja, miben a' bajosabban elintézhet tbntosabb tárgyak fölött határoznak (lásd Congi'essusok). Innen kétségtelenül
haramiának olylykor hasznok a' népekre; de ez elnyöket drágán, gyakran függetlenségök feláldozásával fizetik meg a' kevésbbé hatalmas államok. Az egyensúly, egyenjogúság helyébe rendesen egy pár állam túlnyomó uralma lép legtöbb kisebb ország a' legfontosb gyakran létezését
illet ügyekben meg sem kérdeztetik. Kizárólag a' nagy hatalmak intézkednek. Ekkép gyakran az lesz a' népek sorsa fölött uralkodó törvény,
mi a' polgárisuk világ közvéleményével a' népek óhajtásával, érdekeivel
ellenkezik. Ki fogja tagadhatni, hogy ez állapot veszélyekkel jár? Minden
hatalom terjeszkedni vágy 's természetében van a' központosítás is. Ez
iri'iny a' kisebb államok önállóságát fenyegeti. Azonl)an hihet-e, hogy a'
nagy hatalmak közt is örök legyen az egység, egyetértés? Ha a' nagy
hatalmak száma ötrl háromra, végre kettre leszállana
e' kett fogna
küzdeni egymás ellen az egyeduralomért.
A' diplomatia vétségeinek megelzésére mindenekeltt a' népekben kell
koresni a' leghatályosb óvszert. A' nemzetgylések befolyásától a' külpolitikára legtöbl)tugg. Ha az adó utósó fillére, a' legkisebb doraain-részecskének elidegenítése törvényhozási tárgy, helyes-e olyly fontos ügyeket, mint
a" háború és békekötés, szövetségek 'stb. az autocraták önkényére hagyni?
Kevésbbé a' népek ügyét illeti-e a' külpohtika, mint a' belügy ?Mig a' népek
lÖlött a' kormányok rólok nélkülök szövetkezhetnek egymás közt, szó sem
lehet biztos jogállapotról. 'S azon arányban, melylyben a' népek alkotmányos befolyása növekedik a' külpoliticára, a' diplomaták egyénisége is változik. Küls képességek, születési elnyök helyett, szellemi magasabb tidajdonok fognak kerestetni. A' diplomatia ekkép lassanként kibo)itakozik az
nristocratia és udvarok gzköréböl. '8 ezáltal gazdasági tekintetben is
nyernek a' népek. Mondják ugyan hogy a' külügyministerek felelssége,
a' nemzetek befolyása a' küli)oliticára,
a' nyilvány miatt nem létesíthet,
nielyly a' nemzetgylések, parlamentek tanácskozásait kiséri. Sokan ugy
liis/.ik, hogy a' diplomatia ügyei némi lepelt, titkolózást igényelnek. E' titkolózás is árnyoldalai közé tartozik. A' nyilvány már maga sok ártalmaik
ellen orvosság. A' népeknek joguk van tudni mit, hol és miként alkudoznak érdekeik fölött. 'S ha mégis szükséges némi titoktartás, ez csak bizonyos ideig tarthat; ha a' diploma tizálásnak vége van, sem ok, sem jog
nincsen elvonni az eredményt, az értekezések ismeretét a' világ szemei, a'
néj)ek Ítélete ell. Anglia parlamentében a' világ ügyei döntetnek igy el.
,

a'

;

,

,

:

,

,

Ha

a'

népek kivívják az érintett befolyást

,

nem

lesz

nehéz meghntá-
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rozni az elveket, miket a' diplomatáknak és képviselknek követniök keli.
A' nemzetek tevleges jogállapota bonyodalmakat idézett el, miket nehezebb felfogni. A' tudomány a' nemzetek jogtanára nézve sokkal tisztább,
egyszerbb, mint a' gyakorlat, melyly eltéréseket, kivételeket enged meg,
a' mint az érdekek hozzák magokkal. A' jogtan megszabja a' nemzetek
hatáskörét, a' vonalokat, mik között mozogniok kell. A' diplomatia elvei
csak anynyiban helyesek, ha minden állam szabadságával és önállóságával
egyenlen megegyeztethetk; dicséretesek, ha a' közjogállapot megszilárditását tartják szem eltt, nem egyoldalú, önz czélokat követnek, ha ne n
törekszenek czéllá emelni azt, mi csupán eszköz, 'sa' valódi czélt fuláldozai
ez eszköznek. Ilylyen magában mindenkor helyesnek tartott eszköz a'
politikai sulyegyen, melylyet nem szabad a' joggal ellentétben fölállitani,

st valósitani akarni. A' közrend, nyugalom elve szintén igen szép, de a'
szabadság, jog, önállóság drágább kincsek. Rend, nyugalom a' börtönbon
és sirban is föltalálható. 'S gyakran veszélyes rendetlenségnek tnik fol
némelylyek eltt a' haladás, kifejldés jótékony mozgalma is. Veszélyes a'
viszszahatási irány, kárhozatos a' diplomatia utján bizonyos elavult, vagy
bármelyly más kormányformát a' népek között kényszerítve akarni fentartani, vagy rajok akarni erötetni. (lásd nemzetjog; nemzetek közti jog 'stb.)
Mieltt befejeznk czikkünket, idejegyezzük a' diplomatiára vonatkozó
tudományok irodalmának némelyly nevezeteób termékeit. A' Rottek-Wolckerféle Staatslexicon számos ide vonatkozó czikkein (Diplomatia, népjogok, követségek 'stb.) kivül lásd Hngo Grotius : De jure belli et pacis.
Puffendorf De jure naturae et gentium. Wolf; lus gentium methodo-scientifice pertractatum. Wolf: Institutiones juris naturae et gentium. Moser:
Versuch des neuesten europáischen Völkerrechts, in Frieden und KriegsEinleitung in das
zeiten, vornehmlich aus Staatshandlungen, Martens
positive europáische Völkerrecht. Sc/iinah: Europáisches Völkerreclit.
Vattel Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle; nouv. ed. 1830.
Mably: Le droit public fondé sur les traités, jusqu'en 1740. Bnrlamaqui:
Principe du droit de la nature et des gens. Revü par Dupin 1830. Martens : Précis du droit des gens moderné de l'Europe 1821. Courvoisier:
Elements du droit public 1792. Rei/tieval Instutions du droit de la
nature et des gens. Gondon D'Assoni: Du droitpublic et du droit des gens
1808. Kluher:J)YO\t des gens moderné de l'Europe 1819. ü. attól: Droits
et lois maritimes et commerciales. Azimi: systéme universel des principes
du droit maritime de l'Europe. Rayneval : De la liberté des mers 1811.
Martens: J^o'is etordonnancesdesdiverses puissances européennes concernant le commerce, la navigation et les assurances depuis le milieu du 17
siécle 1S02. Pardessus .-Collection des lois maritimes antérieuresau XVIII.
siécle. 1828. Pardessus : Cours de droit commercial 1816. GuillauminDictionnaire du commerce et des marchandises 1839. Lancelot : Le parfait
ambassadeur (par de Véna el de Cuniga) 1709. Ulich : Les droits des ambassadeurs et autres ministres publics. 1731. Sarray de Franquesnay : Le
mlnistre public dans les cours étrangéres, ses functions et ses prérogatives. Vicquefort: L' ambassadeur et ses fonctions 1746. Bynkershock: Juge
competent des ambassadeurs. Rousset: Mémoires sur les rangs des souverains et des ministres. Martens Guide diplomatirpie 1832. Causes célebres
:

:

:

:

:

:
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du tlroit des gens 1843. Mémoiaux negociations
(jui ont précédé le

drolt tles gens 1827. Nouvelles causes

res et actes authentiques rolatifs

,

partage de la Pologno 1810. Ossat: Letres, inémoires et negociationa á la
cour de Romé 1773. Srt/'/iíS/mo// Ménioiics completssurle sii-ele de Louls:
XIV. et la Régence 1828. Tovcij: (Mavquis) Mémoires pour servir íi l'histoire dcs négociations dépuis la paix de Ryswick jusqu' a celle d'Utrecht
\lf)l.Walpole: Memoircs ot rapportsde oomitésecret, touchant les negoc.
de la paix d'ütreeht. Scholl: Actes du congrés de Vieune 1815. Kluber:
Uebersicht der diplomatischen Verhandhmgen des Viener Congr. Lüder:
Diplom. Archív tiir Európa 1819. Chatcaubríand: Congros de \'éronne.
Viennet: Histoire de jjuerres de la revolutions 1828. Fréderic 11. jMémoires
pour servir á l'histoire de Brandebourg 1751. Guizot CoUection des
mémoires relatifs á l'histoire de Francé ju8(|u'aul5 ú<á(i\e. Bourienne Sur
Napóleon. 1830. Ca/íp/i^ue; Diplomatie de la Francé et de l'Espagne
depuis l'avénement de la maison de Bourbon. Histoire aiith. et secrete de
FaÁn:
traités de 1815. Ugyanezen szerztl több
a' diplomatiáról.
Mémoires rédigés par ordre de Naj^oleon en 1815. History of England by
Hume, folytatva Smollet, Adolphus es Ackin által. 1829. Gaizot CoUection de mémoires relatifs á la révolution d'Angleterre. í>/'m Histoire
de la république de Venise. 1822. Mailét Histoire du Daneraark 1758.
Llorente : Mémoires pour servir á l'histoire de la révolution d'Espagne 1819.
íí^w/?éré:Considerations sur les causes de la grandeuret dela décadance de
l'Espagne 1826. To/vno Aper(;:u histor. du changement du gouvernement
en Espagne. Martiguar E.-isai historique sur la révolution de l'Espagne.
Larretelle: Histoire de Francé pendant le 18 sii-cle 1825. Montyaillard:
Histoire de Francé depuis la fin du regne de Louis XVI. jusqu'en 1825.
Továbbá Bignon, Mtgnel és Thiers történeti dolgozatai, fleg az utóbbitól
a' consulság é.s császári korszak történetei. Kumpen: Histoire abrégée des
Pays-Bas jvxsqu'a la paix de 1815. Rulhih'es Histoire de Tanarchie de
Pologne 1807. Ferrand (comte) Histoire des trois démembrements de la
Pologne 1820. Fortia, d' Úrban et Mille Histoire générale du Portugál
jusq'á la regence de Don Miguel 1830. Santarem: Tableau les relations
Documents pour servir
politiques du Portugál. Az orosz diplomatiára
á Thistoire des relations diplomatlques de la Russie, 'stb. publiés par
ordre du ministre des atiáires étrangéres 1823. Továbbá Karamsin. Cusfine, Weydemeyer müvei Oroszországról. Es a' többi országok részletesb
történetei. Flassan Histoire générale et raisonnée de la diplomatie frangaise jnsqu' á la fin du régne de Louis XVI. Ferra/a/: Esprit de riústoire.
(•ours diplomatiíiuc ou tableau des relations extérieurés despuissancesde
Cours d'histolre 1830. L'Europe et ses colonies par
l'Europe. Guizot
Beaumont 1822. Schoell Histoire abrégée des traités de paix entre les
abrégé
jiuissanccs de l'Europe, depuis la paix de Westfalie. 1818. Kocli
Wheaton:
<le l'histoire des traités de paix depuis la paix de Westphalie.
Histoire de progrés du drolt de gens en Europe et en Amérique depuis
la paix de Westphalie jusqu' a nos jours ect. 184G. Ez utóbbi müvet
tartalmas rövidsége 's reszrehajlatlan szelleme különösen ajánlja, l'^gyanElécsak Wlicaiontól 1848-ban megjelentek a' nemzetjogtan elemei is
;
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D'Israeli.

Diplomatika. 1. Oklevéltan.
D'lsraeli (d'Israeli) I. Izsák, az ujabb híres angol irók egyike, szül.
Enfielden 1766. Egy Angolhonban letelepedett velenczei izraelita keresked fia. Atyja a' hollandi iskoiaintézeknek az angolok eltt elsbbséget
adván Disraeli Izsák ifjúkora legnagyobb részét Hollandiában töltötte,
,

hol

,

jelesül

Leydenben

és

Amsterdamban

a'

classicus

tudományoknak

—

A'
hódolván, 1786. esztend körül Franeziaország fvárosába ment.
fiu már 16 éves korában, még mieltt hónából Hollandiába ment volna,
hogy doctor Johnsonhoz
irói tehetségének elleges jelét adta azáltal
,

—

Egész életében tisztán csak a' speculativ philosophiával foglalkodott
magát núnden politikától távol tartva, és sem
el anynyira,
politikai sem vallásbell pártoskodásba soha sem keveredve
hogy a' mondott évben Parisba érvén, midn már a' közel nagy politikai
Francziaországban
változások eszméi minden ember fejében forogtak,
létének egész idejét franczia könyvek olvasására és literatúrai kincsek
kutatására fordította, hogy a' nyelv geiiiusával teljesen megismerkedjék,
mi végett az akkori nevesebb irók 's tudósokkal ismeretségbe lépni iparkodott. A' franczia literatura iránt azon idszakban nyert izletét nem
egy Epistle-t

irt.

,

,

,

styljében, mint inkább kritikájában mutatta ki, Írásmódja
legtisztább angol maradván. Több utazásai után Angolhonta
viszszatérvén , néhány költeményt adott ki, ezek közt a' „Lines of Ifie

anynyira

mindig

a'

abuse of Satire''. 1791-ben jelent meg a' „Költészet védelme". 24-dik
évében egy kitn munkája által, melylynek czime ,,a literatura necezetességei^' közfigyelmet vont magára azon korban, midn geniális emberekben nem volt hiány. E" munka, melyly eredetileg nem egyéb, miit
Ízletes és éles kritikával alkotott compilatio
magva ln ama híres „Miscellaneák^nak, melylyeket 1817 's 1824 közt adott ki, 's mik az angol
közönség egyik kedvencz olvasmánya lettek. Jeles munkái közé tartoznak
még a' „Calamities of authors'', „Illustrations of the Literary Character",
„Quarrels of authors", „Comiingshy or the new generation^', „An inquiry
int the literary and political character of James /" és az öt kötetben
megjelent „Commentaries on the life and reign of Charles /•', melyly
utóbbi munkájáért az oxfordi egyetem tanári oklevéllel tisztelte meg, a'
mi neki mint „optimo defensori optimi regis" ajánltatott. Bayle mintájára
kiadott 's 12 kötetig haladt munkáját
melylynek tárgya a' literatura
történetei , 's pedáns czime
,,Amenities of literature" 1838-ik évben
megvakulván, bár leánya segítségével is élt e' munkánál, be nem végezheté. Azonban a' bevégzetlen munka is bámulatra gerjeszt az író roppant
tudománya iránt. Megholt 1848 kezdetén 82 éves korában buckinghamshirei mezei jószágán.
Az angol költészet fölötti kritikája nem
alapíthatta volna meg nagy irói hirét, mert annak magasb nemei iránt
nem bírt elég fogékonysággal többet tett erre nagy történettudománya,
's felfogási tehetsége egyes nagy irók sajátságairól. O
volt az els angol
,

,

:

,

—

;

múzeum kéziratai közt nagyobb terjedelm vizsgálatokat
kereséseket tett, 's történeti munkái olyly éles történetírói pillantást 's
bírálói készültséget tanúsítnak hogy ezen tulajdonainál fogva a' köznapi
írókon magasan fölülemelkedett. Ha e' vizsgálatok késbbi korban sokkal
nagyobb jelentségre vergdnek is, nem szabad felejteni, hogy volt az
író, ki a' britt
's

,
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els, ki ez utoii megindult. Van nála üuk mélyebb an;j,ul iró, de alig van
népszerbb, és a' íStuártok korát sonki sem ismeri anynyira, mint ö.
líju korában keleti költeményeket is irt, melylyek azután igen elterjedtek.
Fia, Disraeli Benjámin, a' legelkelbb angol publicisták egyike mint
az úgynevezett itju Angliának tagja, ismeretes.
L. K.
Az ifjabb Disraeli egyik nevezetes tagja az úgynevezett ,,ifju Angliá,

—

nak". Az olvasó, ki talán sokat hallott az ,,ifju Ftaliáról", ,,itju Németországról" egy merben uj eszméket képvisel iskolát ké})zel e' nevezet
alatt, democrata vagy talán épen socialista elvekkel, csalatkozik. Az iíju
Anglia tanait eddig senki sem formulázta, csak határozatlan nyilatkozványokat bocsátott ki e' párt. E' nyihitkozatok közöl különösen kiemelend
Disraeli
regénye,
hogy nézeteit nagyobb,
Conningsby. Szerz
terjedtebb körökbe vihesse, hogy iskoláját divatba hozza, a' regényalakot
választotta, ülyly szög ez, mire mindent toltliggeszthetünk. ^Menynyiben

—

,

—

regény viszsziitükrözi az úgynevezett ,,iíju Angliát'',
a' torypártnak
egy haeresisét képezi az a' toryk ellenei iránt nincs
rokonszenve, mig a' nagy torypárt ellen sem kíméletes. Törekvése majd

e'

egy töredékét
régi

formákba

,

;

uj szellemet

már

akarni önteni, majd

elenyészett institutió-

rokonszenv a' dolgozó
kat, állapotokat idézni ismét életbe. Féuyuldala
osztályok iránt. A' dolgozó osztály sorsát akként kivánja biztosítani,
:

's ne szoruljon sért alamizsnára. E' végre
földmives parasztosztályt akar alapítani mllylyen most nem létezik a'
brltt szigeteken. A' földmlvelö jelenleg Angliában bérl és napszámos
annak a' bérlbl 's napszámosból
ki parasztosztályt akar elidézni
fóldtulajdonost kell képeznie. Dics feladat, de mlkép valósítható ? J\Iég
nem adta el tervét az Ifju Anglia. Angliában a' népet klszorltá az aristocratia a' földbirtokból, 's mllyly szivtelenül eszközlé ezt, olvashatni

hogy munkájából megélhessen,

,

;

,

Sismondi nemzetgazdasági értekezéseiben.

Az

arlstocratia ezáltal

nem

kis

bnt

követett el , 's a' középkori birtokviszonyok fentartása által pauperismust idézett el. Dicsség az ifju Angliának hogy ez ellen szót emelt.
Angliában is lejár a' régi birtokviszonyok ideje. A' né})et okvetlenül kell
része^íiteni a' földbirtokban. Kis birtokosok is szükségesek az államban.
Az ember nemcsak dolgozó gép, hanem egyszersmind élvez lény is. De
melylynek bámulól ne volnának ? Vannak
van-e olyly zsarnokság
egyének, kiket az angol entail, öröködésl törvények, 's az Irlandl bérrendszer politikája bámulatra ragad. Ilyly egyéniséggel Ismertet meg
Disraeli Couningsbyban. Hivalkodó önzés jelleme ki azon csalódásban
,

,

,

hogy a' világ mulató-házul teremtetett számára. A' megcsontosult
torysmus példánya. Ez önzést, a' conservativok egy részénél a' politika
egyetlen irányát, egy párbeszédben jellemzi Disraeli. Egy öreg lord a'
parlament-reform által tiz szavazatot veszítvén, hogy azt viszszanyerje,
unokáját a' parlamentbe akarja küldeni. Az itju azonban kijelenti, hogy
a conservativeket nem pártolhatja, mert a' bizalomnak, mit bennök helyél

,

—

—

nem
tudatlanságból inkább, mint rósz szándokból
nézeteit,
eladá
itju
az
"Miután
föl.
jellemét
nem
fogja
's a' kor
az öreg úr „az mind szép, úgymond, de miként érhessük el czduukat,
ha PeelL nem pártoljuk ? Mert mi czélja van minden pártoskodásnak?
A/., hogy czéhinkat érjük. Én marquisl koronánkat herczegível akarom

zett az ország
felelt

meg,

:
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Ön nagyanyja baroniáját ön részére viszsza akarom nyerni,
fényes házassági öszszekÖttetésre léphet 's boldog lesz. Mi nézeteit
ön még fiatal nem szükséges hogy nézetei legyenek. Ön egyilleti
úton fog járni családjával, mint gentlemanhez illik, önnek nem kell
nézeteihez ragaszkodni, mint valamelyly philosophnak, vagy politikai
kalandornak". Lehetetlen a' conservativ pártot jobban jellemezni. Jellemök
többnyire elvtelenség. 'S ha politikai eljárásukat elemezzük, csak a' nyugdijakat, hivatalokat akarják magoknak és pártuknak conscrválni. Az ifjú
fölcserélni.

ön

,

—

,

,

;

Angliának már

mint láttuk vannak némi elvei. Azonkívül
mint már
emliténk, ilyly elv az egyiuiz különválasztása az áll;init(')I. Anynyi igaz,
hogy Angliában a' katholikusok és dissenterek nyomatása csak akkor
sznik meg, ha e' különválasztás megtörténik. De ki fogja e' nagy dolgot
véghez vinni ? A' parlament ? Hiszen az ifjú Anglia az alsóház hatalmát,
's nem tudja megboa' parlament befolyását a' közigazgatásra roszalja
csátani a' parlamentreformot. Milyly regényes vala, mikor egy lord tiz
követet küldött az alsóházba Ugy látszik, az ifjú Anglia bizonyos német
státusbölcsekhez járhatott iskolába, 's ott szeretett bele az úgynevezett
,

,

,

,

!

Stánde-Gliederung-ba.

Mi

a'

német nemzet tudományosságát

egyéb

's

fényes tulajdonait igen tiszteljük de nem hiszszük, hogy politikai tekintetben sokat fognak tölök tanulhatni an angolok.
Végre a' politikai
szereplésre nézve kell még megjegyeznünk
hogy Disraeli és az ifjú
Anglia apostolainak föllépése legtöbb esetben csak a' szenvedély ességben
különbözik a' torypárt eljárásától. Nem ilyly eljárás fogja a' democratia
és socialismus fergetegei közt megtartani 's újjáteremteni Nagy-Brittan:

—

,

niát.

—

y.

Disteli (Márton) hires és elmés carricaturafest, szül. 1802-ben Solothurn cantonban, tanult Luzernben és Jénában. Hazájába térvén, katona lett, 's ezredességig vitte. Festi tehetsége korán kifejlett, nem maradt
a' politikának olyly ága, a' köz életnek olyly vonása, melylyet Disteli rajzónja a' nevetségesség oldaláról
's annak legfbb fokán ügyesen fel ne
fogott volna; névszerint a" veronai congressus 's a' spanyol interventioi
anyagot nyújtottak. A' jénai egyetemben most is megvan még
háború
ugyanis egykor egyik
egy kitn rajza a' volt egyetemi börtönben.
's az
barátjának önkéntes társa volt a' börtönben, fogta a' tintakevert
elragadását
egyik falra a' legtalálóbb kómikai kifejezéssel a' sabini
fél
életnagyságú alakokban , a' másikra pedig ,,Máriust Carthago
,

b

Midn

,

nk

romáin" festé hálósipkában 's agyagpipával. Ezen rögtönzött falékesitvény hire eljutott a' weimári nagyherczeg fülébe is, ki a' rajzot személyesen megnézte, 's annak fentartása végett, a' szobát bezáratta. Jénából
Münchenbe ment Disteli, hol nagyobb képeket festett, 's igen jeles torzképeket szolgáltatott Fröhlich „meséihez". Ujabb idben fleg a' politikai
torzképekhez fordult és sok mulatságos
de egyszersmind a' fenálló
,

,

rothadt viszonyokra nézve sok sértt és botránykoztatót teremtett. Ostora
volt a' képmutatóknak 's magas orrú szalmafej üeknek; réme a' jesuitáknak,
de barátja minden jó polgárnak. Satyráj a sohasem támadta meg a' szentet,
sohasem a' törvény keze által már sujtottbünt;de, bára' szabadelm párthoz tartozott, ennek hibáit sem kimélé. Helyzete leghatályosabb volt a'
jesuiták elleni harczban 's catholicus létére halálosan gylölte e' képmu,

l'j

h.

hm.

Tár.

U.

köt.
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tató átkos fajt, kiismerte ket, midn a' schweiczi cantonokban túh*adicál
szerepet játszottak , hogy anarchia által hatalomra jussanak. Kiemelend
,,schipeicz>i képes naptára^'' melylyet Solothurnban adott ki. Megh. 18-Í4h.
ben 's fényesen temettetett el.
Diiiitríjcw (Iván Ivanovits) orosz költ, Karamsin társa 's földije szül.
17(j0-ban, Simbirskben, megh. 1837-ben Moszkvában. Katalin czárné
alatt testrkapitány lett 's Pál uralkodásának kezdetén ezredesi ranggal
lépett nyugalomba. Késbben polgári liivatallja lépett, titk. tanácsos lett,
1812-ig az igazságügyi tárczát viselte Sándor czár alatt.
'a 1808-tól
1812-ben viszszalépvén az álladalmi szolgálatból, kényelmes magánéletet élt Moszkvában, hol magának görög izletü palotát éj)ittetett angolkert közepén melylyet a' mvészet és tudomány kincseivel tömött meg.
Karamsinnal együtt, egy irányban 's Ízlésben mködött az orosz irodalom
terén. Karamsin az elegáns társaság nyelvét teremtette meg, 's a' mit
a' prózára nézve tett, ugyanezt tette Dmilrijew a' költészetre nézve.

—

,

's korabeli szép lélek. Dmitrijew remekének tartamezeje azonSiberia hóditója'^, drámai-eposzi költemény;
ban a' dal, költi elbeszélés és mese. Dalai a' népéletbe is átmentek. Oszszes
müveinek kiadása már 1795-ben inegkezdödött, 's 1822-ig, a' hatodik kiadásnál, 5 nagy kötetre nevekedett. Szóbeli eladása csodálatos tökélyü
volt. Elte végs éveiben érdekes memoirjai Írásával foglalkodott, melylyeh.
ket, mint Chateaubriand csak holta után engedett kiadatni.
Dmuschewski (Lajos Ádám), kitn lengyel szinész, iró 's hoszszas
ideig var&ói szinház-igazgató. Sz. 1777-ben vagyonos szüléktl. 1800-ban
géniusát követve 's csakhamar a'
lett szinészszé , szülei akarata ellen
közönség kedvencze , és iQabb társainak elképe. A' drámai irodalmat is
szeretettel zte , 's a' varsói repertórium 144 részint eredeti , részint
fordított müveit bírja, melylyek máig is adatnak. Eredeti müveiben igazi
lengyel nemzeti typus van
ers vonásokkal irt valódi népéletképek
1811-ben nagy
azok, Lengyelország életébl 's történetébl merítve.
utazást tett 's If/Ianddal közelebbi viszonyokba lépett. 1821 után nem
lépett fel, hanem szinház-igazgató lett Varsóban. 1832-ben drága
kapott Miklós czártól Cecilia Piaczynska eredeti operájaért melylyet a'
38-ig igen látogatott
czár koronáztatása alkalmával adatott. 183G
eladásokat tartott a' drámai irodalom és színházak története felett. A'

Mindkett

világfi volt,

f

tik: ,,Jewo/f,

—

,

,

;

—

gyrt

,

—

Varsói Courirt sokáig szerkezte a' közönség nagy megelégedésére. Igen
nemes egyéniség, részese minden jótékony intézetnek. Drámai müvei
ez.
Boroszlóban jelentek meg 1821-ben.
Döbereiner (János Farkas) udv. tanácsos 's vegytan protessora Jénában, szül. ilofban, 1780.
A' vegytanban sok
1810-ben lett professor.
újabban
fölfedezést tett
melylyeket régebben Geltler folyóiratában
Schweiger chemiai és physikaí lapjaiban rakott le. Önálló munkái Zur
pneumalisehen Chemie (5 kötet, Jéna, 1821
25) ,,Zur Gdhrungs-Chemie" (Jéna, 1822) „Vber neu-entdeckte höchst merkirilrdige Eigensehaften
des P/(//m'-\sa't. (Jéna, 1^2^);,, Beit röge zur p/iysikulisehen Chemie'' {töhh
Vegytani
fzet, 1824-3G) „Zur Chemie des Plafin" (Stuttgart, 183(>).
tankönyvei is jelesek.
Fiával Ferenczczel együtt a' gyógyszerészet
kézikönyvét adja ki fzetekben. (Stuttg. 1840 4t), több füzet).
ez.

—

—

—

,

,

:

—
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—
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Dobler (József Alajos) Németország ujabb dalmüvészeinek egyik legkitünöbbike szül. 179G. Würtembergben. Kis pap lett, de csakhamar
megszökvén, Bécsbe ment, 's 1820-ban már els bassista volt Frankfurtban, 's 1834. óta udvari énekes Stuttgartban, megh. 1841-ben. Sokat
utazott, 's mindenütt, nevezetesen Londonban is, nagy tetszéssel adta az
ez.
els bassus-szerepeket.
Doblhof (Antal báró) austr. minister 's hollandi követ, szül. e' század
els évében Badenben Bécs mellett. Szolgált a' birodalmi kamarai procuraturánál; onnét kilépvén, az alsó austriai kk. és rr. ügyeinek vitelével
bizatott meg (Landstandischer Verordneter) melyly hivatalos körében
sok érdemet szerzett különösen a' telekkönyvek czélszer elrendezése
körül.
1848-iki máj. 9-ikén, többszörös változások 's combinátiók után,
belépett a' ministeriumba mint kereskedési 's földmivelési
minister.
Magán életében köz tisztelettel birt, 's azt megérdemlé de miután annak
csendes nyugalmát elhagyá 's a' hullámzó tenger habjaira merészkedett,
hogy ertlen kézzel kormányrúdat tartson csakhamar kitetszett hogy
sem ereje, sem jelleme nem felel meg e' feladásnak. Neve jelentséggel és
súlylyal birt ugyan a' következ napok zrzavarában de tartása ingadozó, késbbi küzdelme az anarchia ellen, melylyre félszeg rendszabályai
's következetlensége által maga nyitott utat
sikeretlen
's lelépése
dicstelen volt. A' májusi viharpetitio, 'sa' mindinkább ersöd demagógok a'
császárt Bécsbl csakhamar elriasztván Doblhof eleinte rendes alkotmányos ministeri mködést alig folytat'natott. Többnyire a' menekült császár
oldala mellett volt Inspruckban a' külügyi rainisterré nevezett b. Wessenberggel együtt. E' két minister irta alá a' június 3-ikáról keltés, manifesturaot, (1. bécsi forradalom) 's a' jun. 16-iki proclamatiót
melylyben
János fhg küldetik mint császári helyettes, Bécsbe, az országgylés
megnyitására. Az alkotmányozó gylésre Bécs bels városa második
választó kerülete részérl választatott képviselvé.
A' János fherczeg
által
július
17-dikén alkotott
Wes$enberg-m{ms'eTiumha.n Doblhof
belügyminister lett, 's ideiglenesen
vitte a' közoktatási tárczát is,
Feuchtersleben báró lévén mellette alstátustitkár.
E' fontos és nehéz
helyzetében csakhamar kitnteté teljes képtelenségét a' kormányra. Helyzete az udvar és a' nép közt igen kényes 's kétes volt. A' democrata egylet 's közbátorsági bizottmány (Sicherheitsausschuss) manifestatiói következtében jutván tárczához ez az udvar szemeiben árnyékot vetett reá
más részrl, minthogy megsokallá a' népmozgalmakat, melylyeknek er's
karral ellenállni nem vala képes, népszerségét egészen eljátszá. Csakhamar
gylölt ember lett st Latour után leggyülöltebb a' ministerek közt.
Természetesen. Senki sem tagadhatá
hogy a' Pí7/ersf/or/'-ministeriura
bukása a' democrata egyletek által, alkotmányos utón kivül történt, hogy
ezen egyletek azon ministerium tagjai közöl egyedül Doft/Ao/'ban helyeztek
bizalmat 's tle széls baloldali ministerium öszszealkotását várták. Ezen
reményben csalatkozván, az egykori kedvenezre annál inkább nehezteltek. Doblhof gyáván viselte magát 's trte a' macskazenéket,
(1.
Bécsi forrad. Osztrák birodalom). Oct. 6-ika után letette tárczáját 's
késbben, a' monarchia megszilárdulása után, austriai követ lett Hollandban, hol mai napig is van. — 1850-ben derék munkát irt a' rétek öntö,
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mit a' német
zése felöl. Mint mezei gazdának igen sok érdeme van
gazdasági egyletek több Ízben dicsérve elismertek de mint nustriai ministernek, különösen a' belügy kormányosának, annál töl)b bne. A'
magyar iránt határozott ellenszenvet nuitatott, 's hibás icKbgása által
igen sokat tett arra, hogy a' dolgok folyama a' testvériség sokat pengetett phrásisára valódi gúny legyen. A' bécsi alkotni, gylésen aug.
8-ikán tett nevezetes nyilatkozata a' horvát ügy 's a' m. kormány politikája iránt akkorában minden lapot 's minden nyelvet foglalatoskodtatott. Sturin képvisel interpellátlút intézett a' ministerinmhoz az iránt:
min eredményre vezetett Ji'uios fherczegnek a' magyarok és horvátok
közti viszály kiegyenlitésére megkísértett közbenjárása, 's min helyzetet
szándékozik jNíagyar- és Horvátország irányában a'mlnisterium elfoglalni.
Erre Doblhof minister olyly értelemben válaszolt, melyly egyenesen a'
magyarokat vádolá, 's a' horvátokat mcntegeté, a' tényekkel szemközt
ellenkezleg állítván
hogy a' horvátok nem akarnak a' m. koronától
elszakadni. Ugyanez alkalommal monda a' nevezetes jjhrásist hogy ,,a'
világszellem készíti a' politikát." Ezen nyilatkozat szellemében készült
a' ministerium azon hivatalos irománya is melyly az Austria 's M.ország
közti viszonyokat akkint tárgyalá, hogy ezáltal Magyarországban roppant Ingerültséget gerjesztett. Kemény Zsigmond a' Pesti llirlap augustusi számaiban (1848) nevezetes comraentárt irt e' nevezetes nyilatkozatra.
-~ Doblhof ur, híven azon nyilatkozathoz, hogy a' ,, politikát a' világszellem készíti" leginkább a' vllágszellemre bízta a' kormányzást, a'
helyett, hogy a' kormányrudat ers kezekkel megragadta, 's a' körülményekkel, úgy gyávaság mint ingerl dacz nélkül, bölcsen kialkudott
midn Doblhof ur kormányon ült,
volna. Ila azon vészterhes Idben
nem részint vak szenvedély részint határozatlan ingatagság jellemzi a'
férliakat, kiktl a' rendszabályok eredtek a szakadás soha sem lesz olyly
tág, hogy örvényébe anynyi élet 's jóllét merüljön, 's általa anynyi kedves
láncz széttépessék, mint most történt; ha Bécsben józan engedékenység
uralkodik annak idejében nálunk pedig némelyly túlságok alárendeltetmelylyet így az
sok vér megkiméltetik
nek a' politikai bölcseségnek
egymás ellen felbszült testvérek keze ontott. De e' nagy Idt, fájdalom,
meddség jellemzé valódi nagy férfiakra nézve. Ers szenvedély 's ertlen bölcseség egymás ellenében 's az utóbbinak bukása felett holttestekY.
bl 's romokból állíttatott síremlék.
Doboka Erdélynek egyik vármegyéje; határos nyugotra Kraszna
és Közép-Szolnok, éjszakra Bels-Szolnok megyével *s Beszterczevldékkel, keletre szinte Beszterczével 's Kolozs és Torda, délre Kolozsmegyével. Fekvése igen szabálytalan, mert keskenyen nyúlik el
csaknem egész Erdélyországon át, úgyhogy hoszsza 20—24 mérföld,
mérföld és
midn szélessége 1 o mérKildlg változik. Kiterjedése 52
752
öl.
Természeti tulajdonságát tekintve Doboka a' legszebb 's
legkiesebb megyék közé tartozik a' bérezés hegyek, szelídebb dombok
és kies völgyek egymást szüntelen váltogatják, 's nagyobb rónavidéket itt
hiába keresnénk; kisebb síkságokat is csupán a' folyók és patakok mentében láthatni. Legnagyobb rónaság még az, melyly N.-Sajó mellett terül
cl. Erdélynek úgynevezett mezségi vidéke ugyan e' megyébe is holiat,
,
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de az itteni mezs<'g nem róna-egyenes, hanem magasan fekv, völgyes,
dombos, erdötlen tartomány. Dobokában e' mezsdghez tartoznak az
egész széki és 6wzai járások. Hegyei közül legnevezetesebbek nyugoton

Meszes keleten a' Sajó havasai, 's tz utóbbiak itt-ott már fenyvesekkel
büszkélkednek. Babucz falu felett az ír esze hegy soknemü jó illatú
gyógyfüveirl nevezetes. Folyói közt legnagyobb a' Kis-Szamos melyly
a' megyét csaknem derékben szakitván, 3 órai menetele után Bels-Szolnokba tér át; a' Szamos után következnek: a' Sajó, Egregy, Almás,
Besztercze vizek és egyéb számos patak. Tavai közt els helyet érdemel
Erdélynek Balatonja, a' Hódos tó, 's ezenkívül a' mezségnek számtalan
tavai. A' Hódos
melyly másképen Czegei tónak is neveztetik nevét a'
benne tenyész hódaktól vette. Erdélyben legnagA^obb tó mert területe
mérföld. A' viz belle Császári, Ördöngös, Füzes és Szamosujiiár felé
4
szivárog, kezddik Katonánál (Kolozsvármegye), keletrl éjszakra kanyarul, 's a' gyekéi, f'eketelaki, szent got hárdi czegei, gczi mohai, szentiványi , oláfwásárhelyi határokon 1
niérfVjhbiyire az egész vármegyét
általérve, Mikolánál vége szakad. Az egy fogast kivéve, mindennem
tavi halak benne olyly tenyészk, hogy az itt tartott halászatok egyik
legnevezetesebb ágát teszik a' környékbeli f(>ldesurak jövedelmeinek. A'
Hódos után következnek a' mezségi tavak, ugyanis a' mezség melyly
Kolozs, Torda, Dobokamegye és Marosszék egy részébl van alakulva,
egy sereg hegycsoportozatból áll, melylyeken több apró patak veszi
eredetét: folyásnak indulván, niintiiogy ezen hegycsoportozatokból a'
hely kevés esése miatt, kifolyást bajosan találhatnak, tóvá csoportoznak
öszsze. Hogy a' régibb idkben e' tavak mélyek lehettek azt a' hagyoa'
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mány,

mindenütt mutatkozó iszap bizonyltja. Jelenlegi mélységök
olyly csekély hogy a' legmagasabb vízálláskor is a' 24 lábat alig érik el.
Nagy részök pedig, az ket fentartó gátak alapzatánál sem igen mélyebbek. E' tavak többnyire es és hóvizbl veszik táplálékukat, hanem
száraz években egy csepp kifolyások sincs. Sokat lecsapolták, minthogy
az iszap igen jól kamatoz a' mezeigazdának de minden lecsapolás nélkül
is a' hegyekbl leomló vizek, néhány évtized alatt csaknem egészen
betöltik e' tavakat, melylyek igy kitörldnek Erdély mappájáról.
Éghajlata a' sok hegyhez képest elég mérséklett, mit eléggé bizonyít,
hogy több mint 50 helységnek van szlhegye; azonban a' keleti havasok
és

a'

,

;

—

fele,

's

itt-ott

az

erdségek

és bérezek közt

nem kedvez; de levegje mindenütt

már hideg,

a'

tenyészetnek

Egyes vidékei
elragadó szépségüek, 's p. o, ^ro/ff///a környéke, 's a' hódosi nagy tó partján
fekv czegei és a' bonczidai pompás kastélyokból való kilátás megérdemtiszta és egészséges.

—

a' mvész rajzát.
Szántóföldei általában nem igen termékenyek,
néhol vörös-agyagosok és kövecsesek majd homokosok de a' mezségen
gyönyör vetéseket láthatni 's itt tisztabuza, zab, árpa, tengeri gazdag
aratással fizet. Fterméke e' megyének a' tengeri vagy kukoricza, melylyet
itt törökbuzának hivnak. Sok len termesztetik Kékesen, Adalinhan, kender
pedig Széken. Állattenyésztését illetleg legtöbb figyelmet érdemel a'
juhtenyésztés, melyly az itteni bérezés legelkön jó sikerrel zetik; a'
juhok nagyrészt magyar fajból valók, de szép spanyol és szász eredet
birkanyájakat is láthatni több uraságnál, p. o. Garbón, Bonc^idán,

lnek

,

;
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Doboka.

degen

Bux>nn Kerlcscn. A' gr. Banffi honaidai ménese külföldön it
méltán hired, 'a mind a' két hazában az els rangú ménesek kÖzt foglal
helyet. Kerlésen szép sclnveiczi tehenek tartatnak. A' méhtenyésztés a"
mezségen van leginkább cltorjedve, 's Kovácsi meglehets mézkereskedést üz. A' selyembogártenyésztés csak az utóbbi években kezdett volna
emelkedni, ha a' háborús idk \we^ nem szakítják. Több száz eperfa van
ültetve Boncz-klán Govbón, Drágban, Dohokán, 'stb. A' megye fekvése
gyümölcsre kedvez volna, de nem sok figyelem fordittatik reá, kivévén
a' szilvásokat, melylyek termékeibl az itteni számo.s zsidó pálinkát fz.
Szép gyümök'sÖMok vannak Fel-Egregyen Jalpongán Hoszszu-Macskásoii Fehö-Tofölion
Kidének pedig olyly sok cseresznyéje van, hogy
Kolozsvárt is e' helység tartja e'
gyümölcscsel. A' bonczidai ritka
szépség 's 7á holdra terjed angolkert említést érdemel. SzUt több
mint 50 helység mivel, 's az ezekben termett bor szinére nézve fejér.
Jóságát illetleg leginkább dicsértetik a' bongárdi, galaczi, veresegyházi, szépkenyerü-szetit-ruárfoni meleg-földrári , marakházi
császári,
kékesi 'sat.
Vármez Csomörlö sok meszet éget 's ad el. Tibó erdeiben
kszénerek vannak; Poklostelkének kimerithetlen darázskbányája van;
de legfontosabb ásványa mégis e' megyének a' só
melyly ugyan
bányákban jelenleg nem mveltetik, mióta a' székiek abbanhagyattak,
de több határokban vannak sóskutak és sóserek, melylyek zárva tartatván
riztetnek ugyan, de a' lakosoknak bizonyos napokon megengedtetik a'
merítés. Ilylyen sóskutak vannak Széken, Bonczidán, Bányikán, Saekulájon, Gyulatelkéii, Császáriban, Pujonban Bödönön, Sf. Jakabon, SajóKeresztúron, F. 'Balázsfalván, Magyaroson, Kis-Budakon Bilakon, Sófaltán. Meleg ásványforrás találtatik Ördögkuton, Felsö-Egregyben pedig
egy gyógyforrás a' köszvény ellen mondatik igen foganatosnak.
Népessége Dobokának 108,fi34 lélek, kik laknak 1 szabadalmas városban
Széken, 159 faluban és 13 pusztán. Nyelvre nézve a' nagyobb rész oláh,
'a az oláh nyelv anynyira el van terjedve
hogy itt a' magyarok közül is
többen eloláhosodtak. A' magyarok hajdan számosabbak voltak, de a'
sok háború miatt, mivel fegyvert csak
viseltek, nagyon megfogyatkoztak, kivált az utolsó fiá/fóczí forradalomkor és utána. Szászok is ezeltt
többen voltak, de jelenleg csak 9 faluban laknak; ellenben a' zsidók hirtelen és aránytalanul szaporodnak. Számszerint van 85,058 oláh, 21,069
magyar, 2123 szá?z, és 384 zsidó. Vallást illetleg legszámosabbak a'
görög-katholikusok 108 plébániában 70,386 lélekkel, kik kevés kivétellel
oláhok; ezután következnek a' reformátusok, kik 18,531 lelket és 45 anyaekklézsiát számlálnak 's magyarok; a' szászok mindnyájan lutheránusok
2123 lélekkel és 7 anyaegyházzal melylyek a' sajói káptalanban nem az
evang. lutheránus, hanem az erdélyi reform, püspök által igazgattatnak.
A' nem-egyesült óhitek naponként kevesbednek, de most is van 43
parochiájuk 14,672 lélekkel. Az unitáriusok hajdan igen el voltak e'
megyében terjedve de jelenleg csak Kidén és Meleg-Földváron birnak
,
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anyaegyházat 213 lélekkel, kik magyarok. Végre a' 389 számra men
izraeliták 2 synagógában imádják az istent.
A' nép csaknem kirekeszt

—

itt-ott a' fuvarozás.
's
gorbói répaczukorgyáron kivül nincs. Cserépedényt sokat kéözli

foglalatossága

Gyára

a'

a'

íöldmivelés,

állattenyésztés,

Döbrentey.
Tikó

;

vászonfejéritéssel pedig Kecsét
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nagyban foglalatoskodik

,

's

ezek

a'

nem patakokból, hanem

fejéritéshez szükséges vizet

kutjaikból merítik.
Vajdaháza marhavásárai meszsze földön ismeretesek különben országosvásárokat csak Szék , Drág Gorbó , Gyeké és Czege községek tartanak.
A' megye ezeltt 2 kerületre (alsó és fels) és 8 járásra osztatott fel,
;

,

—

melylyek

a'

következ helyektl kapták nevüket

:

l.Magyar-Egregy

,

2.

Panczélcseh, 3. Válaszút, A. Nagy-Iklód, 5. Szék, 6. Búza, 7. Kerlés , 8.
Borgó. Ez utóbbi járásból 9 helység a' 2-ik oláhezredhez csatoltatott 'a
azok az illet ezredi kormány által igazgattatnak. Székhelye gyakran
változott; 1828-ban Székrl Bonczidára tétetett át.
A' legujabbi
osztrák felosztás szerint a' megye két részre szakittatván , keleti szárnya
a' rettegi, nyugoti oldala pedig a' kolozsvári polgári kerülethez kapcsoltatott. Nemessége a' 8,000 lelket túlhaladja. Uradalmai közül a' drágít
birja b. Wesselényi; a csáki-gorbóit b. Jósika; a' kendi -lónait gr. Telekicsalád a' bonczidait gr. és b. BáníFy ; czegeit gr. Vass kerlésit gr. Bethlen. Ezenkívül fbirtokosok
a' k. kincstár, Szamosujvár város, gr.
Andrássy b. Apor, b. Baldacci, gr. Béldy, b. Bornemisza, gr. Csáky,
b. Inczédy
gr. Eszterházy
gr. Haller
b. Domokos , b. Diószegi
b.
Josinczy gr. Karaczay, gr. Kendeffy, b. Kemény, gr. Kornis, gr. Kun,
,

—

;

;

:

,

,

,

,

,

,

Kremp

Lázár, b.Löwenthal gr. Mikes, b. 0-Naghten, b. Radák,
Szentkereszty gr. Toldalagi, gr. Traun, Ajtay, Almády,
Aknay, Barcsay, Balogh, Babos, Biró, Bideskuti, Baranyai, Bálint,
Csei'cy, Csomafáy, Cserényi, Csernátoni, Czikó, Csukás, Dániel, Dersy,
Décsey Dózsa, Draveczky, Deák, Felszegi, Fráter, Geréb, Hatfaludy,
Halmágyi, Havasdi, Incze,
Henter, Hódor, Petrichevich-Horváth
Katona, Kabos, Kozma, Kéthelyi, Keczeli Korda, Kakucsy, Kerekes,
Ladányi, Linker, Máriafi, Martonfy, Majtényi Orbók Pataki, Peley,
Rettegi
Simándy
Szarvady Szilágyi Simon , Székely Szénássy,
Szentiványi, Sombory, Szekeres, Szacsvay, Széplaky, Szederjesy, Tisza,
Tusay, Véér, Zeyk Zudor.
F. E.
Döbrentey Gábor, a' magy. akad. rendes tagja a' phil. osztályban 's
annak felállítása idejétl 1835-ig titoknoka, szül. 1 786-ban Nagy-Szllsön
Veszprémmegyében. Tanult Sopronyban,'s mint az ottani evang. flskolaszerkeszté ezen társaság
beli tanulók m. társaságának 1803 óta titkára,
„próbamunkáinak zsengéit" (Soprony 1804.) 1806-ban utazást tett
Németországra, 's jeles tudósokat hallgatott Wittenbergben, Lipcsében,
egyszersmind magát nyelvekben is kimvelvén. 1807-ben mint gr. Gyulay Lajos nevelje, Erdélybe menvén lakni, ott 1810-ben, több erdélyi
fúr- 's hölgytl segíttetve, az Erdélyi Museumot alapitá, melylynek 10
fzetét adta ki,'s ezértl817-ben Hunyadmegye táblabirájává neveztetett,
st 1818-ban tiszteletére (els magyar) emlékpénz is veretett, mint ,,ki
az Erdélyi Múzeum kiadásával élesztette a' tudományokat, ébresztette a'
hazafi lelket, terjesztette a' jó és szép Ízlést, a' szivekbe oltotta a' honi
nyelv szeretetét."
1819-ben az ellegesen felálHtott erdélyi m. tud.
társaság titkárává választatott, felkiáltással, az országgylési teremben;
1824-ben
de ennek gylései betiltatván, 1820-ban Pestre jött lakni.
budai kerületi országos másod albiztossá neveztetett, kinevez-levelében
1822-bea
a' magyar nyelv és irodalom körüli érdemei is kiemeltetvén.
b.

gr.

,

gr.

Rhédey,

,

b.
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Heves-,

's

l830-i<j; a'

azóta i^en .^<>k luá.s
nemzeti easiiio, 's

inL'<'yrk táhlabirájává neveztetett.
c!;^yt<zersiiiind a' penti

1827-tol
liWerseny- és állat-

késbb a' m. ^azdasiíjri
A' nia<^yar akadémia bölcsjénél már jelen volt. 1828.
is azon 22 m. iió közt volt, kiket a' nádor Pestre
niáreziusán ugyanis
tcnyésztö-egyeíiiiletneU jey,yz(ije volt, melylyböl

cylet

—

alakult.

j;r. Teleki Jíhiv/" elnöklete alatt a' végett, liogy az 182V7-iki
11-ik törvényezikk értelmél)en télállitaudó m. akadémia alaptervét 's
rendszabályait elkészítsék. 1830-ban a' mag-yar akadémia alapitói által
Pozsonyba hivaték, bogy a' nov. 17-én megkezdett igazgat(>sági ülésekben a' jegyzkönyvet vigye, 's ugyanott és ugyanakkor a' philost>plnai
oííztályban helybeli els rendes taggá neveztetek. 1831-bcn íébr. 2()-kán
akadémiai titoknok lett,'s ugyanez évben casinói jegyzségérl leköszönt.
1833-ban l*est megye által, Fái/ Andrással együtt, a' megye pártfogása
alatt lev budai magyar szinésztársasíg igazgatójává neveztetett, 's c'

öszszeliivott

május 1-jeig viselte, és ezért Pestmegye részérl jegyzkönyvi köszönetben részesült. — 1834-ben budakerületi országos els
albiztossá neveztetett, 's e' miatt a' magy. akadémiai titoknokságról az
1834-iki nagygylésen lemondván, e' hivatalát csak az 1835-iki nagygylésig fblytatá; de ugyanezen lemondása alkalmával a' „régi m. nyelvemlékek'' fizetéses szerkesztjévé választatok. 1835-ben részvételre kéretett meg a' })estmegyei szinészi küldöttség tanácskozásaiban, ugyanez
évtl 1839-ig a' dunántúli evang. superintendentia követe volt a' pesti
conventen. Végre 1841-ben budakerületi országos fbiztossá 1842-ben
Sztankovics János gyri püspök által a' vecsei szék táblabirájává, 1843Már korán jutott kitn magyar irók
ban kir. tanácsossá neveztetett.
társaságába, kiktl nemes törekvései gyámolitást 's lelkesitést nyertek.
l8()5-ben 7?t'rf//yval, 1806-ban Bécsben Béiróczyviú, Bacsányivul Márton\vA\ ismerkedett meg. 1807-bl ered íiz^emeréxeW barátsága, Schccliussal, K/Vógrgal lÍM/csórral közelebbi ismeretsége. Kazinczy Ferencz uján'
latára kéretett fel gr. Gyuloy Lajos mellé nevelnek. 1809-ben Széphalmot
Horváth
Kazinczy lakhelyét
's megismerkedett Pesten
látogatá meg
Istvánnal, barátja lett Vitkovicsnak. Erdélyi életébl kezddik szorosb
gr. Teleki Febaráti viszonya Erdély lelkesebb férfiainak nagy részével
renczczel, gr. Bethlen Lajossá], Buczy Emil\Q\, Cserey Farkassíú, b. Wesselényi Miklósstú 's a' t. 1814-ben érdekes utat tett Kolozsvárról Pest,
Soprony, Bécs felé Olaszországba, 's innen Fiúmén, Zágrábon át viszsza
Wesselényi Miklós, Bánffy László Bethlen Ádám 's többek társaságában,
's ez ut közben megismerkedett Pesten Helmeczy\(A , Trattnerrel, n>©glátogatá Sopronyban Kis Jánost, már atyjának jó barátját 's gyermekkora
óta hü tanácsadóját 's vezércsillagát, Niklán Berzsenyi Dánielt, Sümegen
Kisfaludy Sándort, Dukában Takács Juditot, Fels-Bükön Nagy Pált.
1820-ban ismerkedett meg, még akkor Erdélyben h\k\a,gi\ Teleki Józsefié], kinek mindenkor párttbgoltja maradt; 'sSzentmihályon gr. Dessewffy
1820-tól Pestre tévén át lakását, itt folytonosan fiz azon kori
Józsefiéi.
magyar irók érdekes társaságában élt, kiknek f gyülhelye volt Vitkot>ics
barátságos háza. Lelkessége 's buzgalma folytonos táplálatot nyert az
oltár ezen papjainak baráti lángján;il. 'S nem lesz kor, melyly Döbrentey
jóakaratát 's nemzeti
érzelmeit ne méltányoln;!, bár az elfogídatlnu

hivatalt 1835.
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Döbrentey.

sokszor fog bot ránj' kzni nyelvének erltetett dagályában,'!? gyakran
ke esett külünczHegében, melyly hibáit az id inkább neveié, mint
Döbrentey az irodalom sok nemében dolgozott. A' philosoorvoslá.
phiai téren Ízlés és erkölcstani 's nevelésügyi munkákat adott, részint
kis Gyula
onállóakat mint Pali és Minka olvasni tanul (Pest 1829).
könyve (Pest 1829., 2-ik kiadás 1848); részint különíele eredeti és fordí1818),
tott értekezéseket az általa szerkesztett Erd. Múzeumban (1814
a'„Tud. Gyüjtemény"-ben, a',, Sas" folyóiratban 's a't. —A' költészetnek
különféle ágait müveié. Höskölteményei Klára Visegrádon az 1823-diki
l)irál()

Ízetlen,

—

•

A

:

,

—

:

diadal az 1822-iki, 's Nándorfehérvár az 182o-iki ,,Aurórá"-ban. Fordított színmüveinek két kötete jelent
meg (Bécs 1821 's 1823). Az els kötet a' német, a' második a' franczia
játékszínbl foglal magában mutatványt, és ugyan a' Vétek súlyéit (die
kisérve Müllner és Moheré,
Schuld) Müllnertöl 's Moliere ,,Fösrényéf"
ugyszínte elkel német és franczia színészek, Eckhof, Brockmann, Lekain,
Clairon 's a' t. életírásával a' német és franczia színjáték történetével 's

„Hebe zsebkönyv"-ben; Kenyérmezei

,

,

,

egyéb ide tartozó adatokkal. E' gyjtemény folytatásául Shakspeare
Hamleté, Learbe, Macbetje 's Windsori vig aszszonyai, 's az olasz Goldoni
de Wigand megszüntette a' kiadást.
„Federici"--]e valának szánva
Döbrentey tehát külön gyjteményben kezdé meg„Shakspeare Bemekeit''.
De csak egy kötet jelent meg, melylynek tartalma Macbeth ötös jámbutörténeti 's müpliílosophiai adatokkal 's Quin és Garrick angol
sokban
,

:

,

híres színjátszók életírásával kisérve.

Mutatványok

mbl

e'

már elbb

(1826-ban) jelentek meg a' Felsmagyarországi Minervában. Apróbb
költeményei, elégiái, ódái, epistolái dalai, epigrammái, 's a' t. leginkább
az Erdélyi Múzeumban a' Széplíteraturaí ajándékban Hebe 's Auróra
zsebkönyvekben, az Árvízkönyvben-, Honderben, Életképekben, Unióban állanak ujabban csak ritkán, egyes, leginkább katonai dalokkal 's a'
„budapesti ciszszamqgyarosodással"' a' Honderben látjuk fellépni.
,,A' havas iiioktja" (Í822-íkí Auróra) németre 's olaszra fordíttatott; az
1826-íkí Hébében megjelent huszárdala pedig Botcring angol gyjteményébe vétetett fel, 's a' frankfurti Journalban franczia fordításban jelent
meg. A' m. t. társaság megbízásából mint választott szerkeszt, kiadta a'
„Bégi magyar nyelvemlékek'^-nek már 4. kötetét; titoknok korában pedig
(1837-íg) szerkeszté annak Évkönyveit 's Névkönyvelt. A' történetíráshoz
sok érdekes fleg életirásí adatot rakott le különféle folyóiratokban
a' Tud. Gyjteményben, Erdélyi Múzeumban, a' Wigand-féle Közhasznú
Ismeretek Tárában, Fels-magy.orsz. Minervában Társalkodóban irta
nevezetesen Barcsay Ábrahám, Apáczai Csere János, Almnczy József,
gr. Batthyány Ignácz, erd. püspök, Flórián, fr. költ, Széisz József,
Anfoine Thomas, gr. Haller László, Boileau Despreaux, Bod Péter, Hell
Maximilián, gr. Teleki József, Dugovics Tifus Kupeczki Jémos í'estö,
Mozart, Pestulozzi 's a' t. életét, vagy töredékes ismertetését. A' Közhasznú Ismeretek Tárának els, második és harmadik kötetébe sokat
dolgozott; tle vannak, részint egész nevének, részint D. G. betknek
aláírásával, többek közt Alfieri, Ányos, Aranka, Ariosto, Balzac, Bercaria,
Berzsenyi, Boccacio, Burns, Canzone 's a' t. czikkek. Szentkuti Sándor és
Remény Andor az álnevei, melylyek alatt tetemes sokat írt szépirodalmi
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folyóiratokban. Az Élet és Literatura folyóiratban (1827) megjelentek
kritikai levelezósci Kölcsey Ferenczczel 's Ssemerével. Tle való továbbá
a' ,, Karaktert fest 's elmés mulatságos anekdoták" egy kötete; Magyar
dolgok Bécsben 's a' t.
Mint casinoi, jótékony aszszonyegyleti, lóver-

—

akadémiai jegyz, 's Fáy Andrásaiú együtt a' budai magyar
pzinhiiz igazgatója
mindezen egyleteknek 's intézeteknek évkönyveit 's
hivatalos jelentéseit több éven át
szerkeszté.
Folytonos fáradatlan
buzgaloníuial mozdítá el els ifjúságától, az Erdélyi Múzeum korától
kezdve legújabb idkig a' m. nemzetiség, irodalom, szinház 's mvészet
ügyét. O eszközlé Virág Benedek emlékét, (1830) aláírások utján, Ferencz>ytö\ mint iró, lankadatlanul izgatott a' nyelv, szinház 's mvészetek
ügyében. 1824-ben gr. Vay Abrii hámtól 3000 forint segédpénzt szerzett
Verenczy számára; azon egyesületi jegyzkönyveket, melylyeknek szerkesztése reá bízatott, 's mik elbb részint németül vitettek, magyarul
kezdé szerkeszteni sürgeté a' budai térek 's utczák magyar elnevezését,
a' budai hegyeket 'a völgyeket megkeresztelé 's emlékvei sekkel látá el,
gyjteményt kezde történeti magyar személyek képeibl, magyar képirók
által festve, dalt adott a' magyar ujoncz, huszár, tengerész szájába;
Inditványozá a' „Himfi lantot" 's a' t. Sok idt 's gondot fordított mások
munkáinak kiadására is. Kiadta nevezetesen, több a' folyóiratokban kijött
apróságokon kivül, gr. Teleki Ferencz verseit (1834); Berzsenyi Dániel
barátjának 's rokonának öszszes munkáit (1840-tl), melylyeknek halála
utáni ujabb kiadását Berzsenyi 's annak családa egyenesen reá bizá,
magyarázó jegyzetekkel 's iro]s\&ér\& Berzsenyi kimerít életirásával
Külföldi Írókkal, nevedalmi viszonyaink értésére szolgáló adatokkal.
zetesen MüllnerveX, a' Schiild költjével, b. Hormayrral, Boicringgíú, miss
Pardoeval, Wakefieldáel 's a' t. barátságos öszszeköttetésben lévén, Hormayr gyjteményében többek közt magyar irók 's magyar szónokok jellemzéseit közié 's Boicringot magyar népdalai kiadásában dalok közlésével, Pardoe kisaszszonyt ,,the City of Magyar" munkájában történeti
1835-tl többfelé utazott az országban,
's irodalmi adatokkal segité.
levéltárakbani keresés végett. Enynyi irodalmi 's társadalmi érdemekért
nem hiányoztak a' méltó kitüntetések; több jeles ember tiszteié meg legközelebbi barátságával; gr. Desseicffy József neki ajánlá „Bártfai leveleit" (1817), Horváth Endre a' „Barátság ünnepét" gr. Bethlen Lajos és
ífemeny Joz^e/' saját munkáikat
berezeg Esterházy londoni nagykövet
(1823-ban) Miklós fia nevelésének igazgatásával kinálá meg gr. Gyulay
Lajos és más tiszteli mellképét metszetek (1830) több klf. társaság
tiszteleti tagjává választá; 1839-ben Ehrenreich vette fel Einsle által
festett képét gyjteményébe
végre 1845-ben gr. Brunszrikné ezüst
serleggel tiszteié meg.
T.
Doctrinairek. Ezen nevezet nlatt Francziaországban azon férfiakat
értették, kik egy bizonyos határozottan kifejezett politikai nézetet követtek mind irói munkákban és hirlapokban mind a' gyakorlati állodalmi
szolgálatban. A' doctrinairek egész rendszere szoros öszszefüggésben áll
anynyira hogy annak
a' kor mveldésével és az európai polgárisodással
ismerete lényeges részt képez korunk rajzában és jellemzetében. Kendszerök európai jelentséget nyert minden országban voltak 's vannak
senyi, m.
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hívei, mindenütt

nem

találtaínak

nyilt

vagy

titkos

követi. Származásának

tulajdonképeni alapitóját sem.
Egészben azonban a' doctrinair-rendszer ugy tnik fel, mint az angol
alkotmányos iskola folytatója , már Montesquieu eszméi lényegben
megegyeznek a' doctrinairek tanával! Tulajdonképeni alapitójául azonban
Royer-CoUardot tekintik, 's nem is helytelen azt, ki több ideig középpontja volt azoknak, kik hasonló nézetben voltak vele, 's ki ezen iskola
késbbi fnökeit kiképezte, az iskola nemcsak fejének hanem gyökerének
néznünk. Royer CoUard sem az abstract royalismust, sem az abstract democratismust nem fogadta el a' szabad intézvényekkel ellátott monarchia
volt azon alapeszme, melylyben minden eszméi és egész politikai mködése
központosult. Ez volt azon széles alap, melylyre a' doctrinairek rendszere
épittetett. Maga a' rendszer sehol sincs egész teljességében és jelentésé
ben eladva, egy doctrinair sem fejtette ki egész terjedelmében, mint
például a' philosophus felállítja rendszerét ; minden, mit belle tudunk,
csupán abstractio, vegyes tartalmú irataikból kamarai beszédeikbl 's
igazgatásuk szellemébl. A' doctrinair rendszer gyakorlati rendszer, nem
adatott ki elvei és tanai codexe. A' doctrinairismus sokáig csak az elmélet
idejét

lehet

kimutatni

,

valamint

:

•

,

körére volt szorítva de itt sem tévedt hiu abstractiokbá mint Németországban közönségesen, hanem mindig a' gyakorlatit tartotta szeme
eltt és a' kormány és igazgatásbani részvétre készítette magát el. Az
els doctrinairek a' restauratio alatt léptek be a' magasabb igazgatásba,
képzdött ki. Montes's rendszerök azután némi bens szükségességgel
quieu XVIII. Lajos els ministeriumában belügymíníster lett és szükségesnek találta magát több irodalmi nevezetességekkel és alkotmányos
royalistákkal venni körül nevezetesen Royer Collard és ennek lenevezetesebb tanítványa Guízot belépe ez alkalommal a' mínísteríumba. Ezen
képutóbbiak Broglie herczeggel tartattak a' késbbi doctrinairismus
viselinek
a' restauratio hívei valának
st Royer Collard a' császárság alatt titkon a' számzött Bourbonok mellett mködött, tettleg mindig a' forradalomból felmerült határozatok ellen nyilatkozott és inkább az
álladalmi ügyekbeni minden részvéttl viszszavonult, mintsem olyly
rendszabályokat írt volna alá, melylyek ó-legitim nézeteível ellenkeztek.
Guízot és Broglie ugyanazon meggyzdést osztották a' Bourbonokhozi
ragaszkodásukban ket Gentbe követték 's Guízot Chateaubrianddal az
úgynevezett ,,Moniteur de Gand"-ba irt. A' második restauratio után a'
doctrinairek a' kormány szolgálatában állottak. 1816-tól fogva azon
férfiak kiket késbb doctrinairek neve alatt ismerünk, határozott túlsulylyal bírtak az állodalmi kormányban. Feladatul tzték volt ki magok
,

,

;

,

f

k

,

;

,

eltt a' radícal szabadelmeket a' royalistákkal kiengesztelni 's valódi
alkotmányosságot alapítni. A' restauratio korában legnagyobb befolyással
bírtak Dessolles és Decazes mínisteriuma alatt. E' tájt a' doctrinairek
legkitnbb fnökei vultak Royer Collard, de ki viszszavonult, Guízot,
Villemain, Serres, Cousin, Broglie. Ekkor támadt a' doctrinair nevezet. A'
meggyz ert és dialektikát Royer Collard Jordán Guízot Broglie,
Barante 's a' t. beszédeiben, valamint a' szorosan dogmaticus eladást, a'
tanszéki hangot, a' tanszerüt, mi annál inkább feltnt, mivel azzal éles
,

ellentétben

állott

az

ellenfelek elmés

felületessége,

,

,
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el. Kz Etlcnnc követnek élcze volt a'
követkaniarában, 's ezen élez legkoniolyahb jelentést nyert. Deeazes
niinifcíteriinna után elve.sztették a' doctrinairek ;i' kormányra való befolyásukat éa az ultrák rendszabályai által ök kik megszokták volt a' legitimitást XVIII-dik Lajos chartájával egybefüggve szilárditni meg az
ellenzék soraiba szoríttattak
reá kényszerittettek a' szabadclmüek és
széls baloldal democratáivali szövetségre. St üldözéseket is kellett szenvedniök. A' Vilidé - Corbiére - Peyronet ministerium rendszeres vak
dühvel üldözte a' doctrinairismust. A' doctrinairek némi coalitioban egyesültek a' thierspárttal Dupin Tbiers st Talleyrand és Lafayette-el,
hatalmas ellenzéket képezve a' hííjdani kormányzás viszszaállitása ellen.
8öt némelylyek titkos társaságokba is beállottak, például Guizot az ,,Aide
toi et le eiel t'aidera" nev társulatban helyet foglalt Carrel, Cavaignac,
Thouias, Bastide, INIarrast mellett. Üt követték mások is, mint Duvergier
d'Ilauranne, Duchatel, Rémusat Dubois, 's a' t. Az 1830-diki forradalom, melylyet a' (.loctrinairek is elkészitni segítettek, újra fölemelte ket.
A' polgár-király els ministerium:inak tagja volt Guizot és Broglie 's
eleinte nem utasitották viszsza egészen régi szövetségeseiket, mert 1830
az „Aide-toi" társaság tagjai fispánságokat 's más hivatalokat kaptak. De
bármenynyire tetszett is ugy eleinte, mintha a' doctrinairek a' forradalom
árjától engednék magukat ragadtatni 's egészen neki adnák magukat a'
democratiai st respublikái iránynak, mindamellett csak hamar kitnt,
hogy csak azért szövetkeztek volt a' radical szabadelmüséggel , hogy
eszközt nyerjenek az alkotmányos monarchia megalapítására és a' republikánus és ó-dynastiai öszszeesküvések elnyomására. A' doctrinairismus
eltaszította magától Talleyrand-t és Dupiiit
Thierst és Odilon Barrot-t,
Berryert és Marrast, Lafayettet és az ultramontanismust, azaz, eltépte
szövetségét minden töredékekkel és politikai pártokkal és vasakarata
szilárdsággal állott meg a' politikai szenvedélyek közepett, hogy a' társadalom kebelében a' csendet és rendet helyreállitsa. 1837-ig a' doctrinairismus vezette Francziaország minden országos ügyeit, kimondhatatlan
sok jót eszközölt, de sok roszat is okozott. A' pairség örökösödése mellett,
a' birtok és gazdagság kizárólagos képa' capacitások adjunctioja ellen
viselete a' társulatok elnyomása a' septemberi törvények mellett, az
apanage-, disjunctio, dej>ortatio törvénye mellett szavazott, valamint a'
sajtó korlátolása, a' gondolat- és irásszabadság lebilincselése mellett. Azon
rendszabályok, melylyek Francziaország ujabb fejldésében legkeményebbeknek tnnek fel, a' doctrinairektl származtak. A' doctrinairek
gyámolítottak, elismerték az uj dynastiát, ersnek akarták azt; 's idvel
jobban 's mélyebben fel is fogták volt a' kor mveltségét Francziaország
szükségeit és köz állapotát
a' szükségesség nézetöket megtisztálta. Az,
több ízben és
mit Guizot,
's leghatalmasabb fejk a' követkamarában
különböz alkalmakkal kimondott, ugy tekinthet mint programjok, mint
politikai elveik codexében az alapszabály és axióma. Azt monda Guizot:
,,Nem hiszem séma' királyok isteni jogát, sem a' nép souverainitását azon
értelemben melylyben azt k(>zönségesen veszik abban egyebet semmit
sem látok, mint a' hatalom igényletét. Fn hiszem az ész, az igazság, a'
iog souverainitását ez a' törvényes souvarain, melylyet a' világ keres és
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örökké fog keresni; mert az ész, az igazság,

a" jog sehol sem létezik
földön isten képének adja
ki 's e' czimen kötelez engedehiicsséget követel, az zsarnokságot alapit.
Ha a' nép magát fejenként számlálja meg, 's a' szám mindenhatóságát
kiáltja ki, zsarnokságot alapit. E' két bitorlás közül az els a' szemtelenebb , a' második a' durvább. A' trón örökösségének nem egyéb a'
czélja, mint a' jognak trónra emelése; csak e' czimen törvényes az örökség, de egyszersmind e' czimen válik valódilag törvényszervé, 's e'
jellemébl, melyly erejét képezi, származnak minden elnyei."
Azt, mi megtörtént, a' doctrinairek, a' kornak az egész földgömbön
elterjedt philosophusai, a' gyakorlat és értehniség férfiai, ugy tekintek,
mint megdönthetetlen tényt. Ebben különböznek a' doctrinairek az isteni
jog törvényhozóitól, valamint valóság álomtól , igazság ábrándtól; elismerték a' forradalmat és reformot, melyly az emberiséget mozgásba hoztn,
's csak arra törekedtek, hogy jövre az emberiséget a' forradalmi felfordulásoktól megóvják, 's mveltség és felvilágosodi'ishoz ill cszk()zök
által jussanak el uj javitásokhoz. Elismerték a' forradalmat mint tényt,
melyly az id méhébl született. Politikában a' polgári középosztályok
uralkodását akarták, ezekben szemlélték a' mostani állodalmak tidajdonképeni súlyerejét. Polgári aristocratiára törekedtek; de hibáztak abban,
hogy az anyagi birtok zsarnokságából induLak ki és a' politikai sulyert
kizárólag azokban keresték , kik derekasan adóznak aa állodalmi pénztárba. Epén ez okból ellene voltak a' választási jog szélesebb kiterjesztésének. Pedig ha a' kor szellemét felfogták volna: a' viszonyok szükségletéhez alkalmazkodtak volna. A' doctrinairek elnye más politikai cotteriák
felett az volt, hogy tehették volna, hogy ne hagyják a' kor tanulságait
meghallgatatlanul , 's vegyék figyelembe azokat; mert természeténél
fogva a' doctrinairisraus nem volt olyly elzárt, mint a' legitimista ellen-

Ha

teljesen és csalhatatlanul.

nem

valaki

magát

a'

volt olyly könynyelm
mint a' republikanismus. Hibázott,
középosztály absolut túlsúlyára törekedett. Ez tévedés volt,
mert nem volt egyéb, mint örökös harczot, soha be nem fejezd forradalmat akarni, 's azt kivánni hogy Francziaország a' középosztály legyen,
melylynek javára kizárólag akarták forditni a' forradalom minden hasznait. Késbb ugyan a' középosztályról, a' polgáriság aristocratiájáróli
nézetket oda tágitották hogy azalatt ne csak a' census hanem egyszersmind az ész aristocratiája is értessék. Guizot 1837. május 5-dikén a'
követi kamarában tartott beszédében kijelentette mit ért a' középosztály
alatt
igy szólván
„a' ti úgynevezett átalános egyenlségtök
a' ti
átalános szavazatjogotok Francziaországban és mindenütt hol azt gyakorlatilag ki akarták vinni, az igazi jog és szabadság halála volt, melyly
pedig az igazi egyenlség. Sokszor vetik szememre , nem veszem számba
a' democratia jogait. De a' deraocratiának mindenütt, hol fenállván megbukott, bukását az okozta, miszerint a' helyett
hogy fölemelkedjék, 's a'
társadalomnak természetes fokozatait elismerve tisztelje
azon fokozatokat, melylyekre felemelkedni nálunk minden érdemnek nyitva áll az
ut ,
inkább mindent, mi hozzá alá nem szállott, kevélységgel eltaszitott. Nem elégedett meg a' szabadsággal
egycnlsitést akart. Ez volt a'
democratia bukása. Igen, én azok közé tartozom, kik az egész nemzetet,

zék,

hogy
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democratiát, telliivom emelkedni, de ki egyszersmind mondom, hogy
t^rtehuiseg, eri'ny, munkii, fánidság kivántatik. Azt kíváhol e' tuhíjdonságok feltahíltatnak a' democratia
mindenütt,
hogy
nom,
f'unctioira túlemelkedjék." Ez volt középpontja az egész
az állodalom
doctrinair rendszernek. De igen magasra helyezték azon lépcst, melylyre
telvergdnie 's állnia kclle annak, ki azt kivánta, hogy rendszerök szerint
a' politikai jogok gyakorlásában részt venni alkalmas-, és képesnek ismertessék el. K' szkkeblség okozta bukásukat, e' szkkeblség és átalkodottságuk, melylvel a' választási jognak szélesebb kiterjesztését nyakasán
ellenzettek. A' februári forradalom elseperte rendszeröket, de a' vele
R.
egybeforrott júliusi dynastiát és trónt is.
böderli'íii (János Ker. Vilm. Lajos), fia a' hires protestáns hittudós,
Jénában, 1819 óta
's e' nembeli iró D. Jínws Kristófnak, szül. 1791-ben
a*

erre képet^ség

,

,

f

—

erlangeni professor 's 1829 óta a' philologiai seminarium igazgatója. Mint
vizsgálódó philológ tüntette ki magát. Sophoclese latin etymologiája és
synonimjoi a' latin synonimika kézi könyve 's a' t. igen használhatók;
Tacitust és Theoeretot
jelesek tle az 1844-ban kiadott .,í>c/íi//reí/e«."
is kiadá.
ez.
,

,

—

—

Dohánykereskedés és termesztés. A dohányról Romanus Pane,
egy spanyol szerzetes, kit Cohimbus Amerikában hagyott, tesz legels
emlékezetet Co/tofea név alatt. l,;35-ben a' nyugotindiai négerek használni
franezia követ Portugálban, magot küld
kezdik. 1559. Nicot János
Herba Mcotiatia. E' nevét Tabak Tabiigo
Parisba, 's innen e' név
szigettl kölcsönözte, hoiuiau elször Európába behozatott. 1570. Hollandiában már dohányoztak, st 1615-ben ugyanitt termeszteni elkezdték,
Németországban Í620 táján lett ismeretes. Egyébiránt Amerikának
becses ajándékai közül egy sem talált olyly heves ellentállást, egy sem
melyly jelenleg Európában 's
üldöztetett anynyira, mint a' dohány
különösen Magyarországban a' nagy néptömegnek csaknem els rangú
szüksége. /. Jakab angol király terhes adó által akará használatát elnyomni
már 1604-ben Oroszországban 1634-ben orrveszteség alatt tiltatott
meg a' dohányzás VIIL Orbán 1624. 's késbb 1690-ben XII. Innocenx,
pápák egyházi átok alá vetek a' dohányzókat 's burnóttal élket Erdélyben 1670. 1683. 1686. 1688. országos törvények*, 's pénzbüntetések
hozattak a' dohányzók ellen, 's midn ezek semmit sem használának,
1689-ben ennek termesztése jószág elvesztése, 's a' vele való élés 3—200
forintnyi büntetés alatt tiltatott meg. E' szigorú törvények azonban sehol
sem érték el czélukat st Benedek pápa 1740-ben a'*dohányzást maga is
megkedvelvén, önként viszszahuzá tiltó parancsait; hol pedig ezek cl nem
töröltettek, ott a' szokás ragadó árja dönté halomra. Es jelenleg 250
milliom font dohány emésztetik el Európában ellent nem állván az, hogy
legtöbb országokban a' státus egyedárussági czikkéül, 's jövedelmi forrásul
jelöltetett ki. Legtöbb 's legnemesebb dohányfajok teremnek Amerikában;
^

:

:

,

,

;

;

;

,

;

névszerint pedig Virginiában Marylandban , Cuba szigetben
havannai) , Brasiliában 's az Amerikából Európába hozott
,

(a' hires

dohánymenynyiség évenként 500,000 mázsára beesültetik. IDelEurópában is el
van terjedve a' dohánytermesztés 's itt ismét t Magyarországnak vau
elssége miud a' menynyiséget, mind a' minséget tekintve. Magyar,
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maga hol még eddig a' dohányegyedárusság nem ismeretes,
600,000 mázsát termeszt évenként. Ebbl 18'44-beu az osztrák státusdohánygyáraknak 239,585 mázsát adott el 2,295,396 p. forint értékben,
's ugyanekkor külföldre , fleg Olaszországba 65,000 mázsát vitt ki,
1,238,390 fr. értékben ; a' többi benn a' hazában fogyván el. Legtöbb
dohányt termeszt Magyarországban Torontál, Szabolcs, Bács, Heves,
Szathmár, Tolna, Csongrád, Arad, Bihar, Somogy, Hont, Temes,
Zala, Békés, Sopron. Füstölni a' vitnyédit So])Yonyhííi\, verpelétit, dehröit
Hevesben, nöa2í Nógrádban, í^éAíí Komáromban, glogováczit Aradban,
ország

,

pereszlényit, kóspallagit é& füz-esgyarmatit Hontbau nagyfalvit Ynshsxn,
p álfáit és faddit Tolnában csetnekit dulkánit Gömövhen , rátkait Zem,

,

,

plénben, paszahit, rakomazit Szabolcsban, szendrit Borsodban közönségesen legjobbaknak tartják. Burnótnak a' szabolcsi, torontáli és tolnai
dohány legalkalmasabb. A' szivaroknak való fajokat csak most kezdik
jobban megválogatni 's vnóx \& dJ szent-andrási Áhaw^han roffi ílevesben, 's a' szathmármegyei fajok némi kitüntetést nyertek. Az osztrákbirodalomban még Gallicziában Tyrolban és Velenczébea terem dohány.
Németországban legjobb dohány termesztetik Nürnberg, Hanau, Speyer
vidékein, Pomeraniában, Meklenburgban, Szászországban. A' hollandusok,
hamburgiak és brémaiak igen ügyes dohánytermesztk és készítk. A'
bár kábitó és ers.
kislevelü sárga illatos török dolmány igen becses
Francziaországban csak 10 departementben, a' Muszkabirodalomban pedig
legtöbb 's legjobb dohány Podoliában és Ukrainiában termesztetik.
Egyébiránt, mint már fentebb mondottuk, Európa legtöbb országaiban a'
dohánygyártás 's dohányárulás státusegyedárusság ugy mint a' só 's
igen nevezetes summát hajt be az illet kormányoknak. Így Francziaországban az 1849-iki budget szerint 120,000,000 frank jövedelem
vétetett fel a' dohánymonopoliumra. Az osztrák birodalomban Magyarországot és az olasz tartományokat kivéve 1844-ben 16,649,865 ft. 57 krt.
Lombard- Velenczében
ezüstben jövedelmezett a' dohány egyedárusság
pedig tisztán 3,051,156 p. forintot, 's az eralitett 16 millióból tiszta
nyereség 11,560,000 volt. A' feldolgozott dohány értéke tett 4,804,197
forintot. Névszerlnt vásárlott a' státus 239,585 mázsa magyar dohányt
2,295,396 forintért, 59981 galicziait 319,599 ftért, 3469 tirolisit 49,883
amerikai dohányfajokat 32,677
ftrért 's 3835 m. velenczeit 50,642 ftért
mázsát, törököt 1204 m., görögöt 5679 m., hollandiait 741 m., nürnbergit
6131 mázsát. Atmérleg a' magyar dohány mázsája volt 9 frt 34 kr. p. p.>
a' galicziaié 5 frt 19 kr., tirolisié 14 frt 23 kr., velenczeié 13 frt 12 kr.,
9 frt 25 kr., görögé
amerikaié 258—10 frt 25 kr., töröké 22 frt 7 kr.
5 frt 24 kr.,
26 frt 8 kr.
21 frt 8 kr., hollandiaié 60 frt 51 kr.
nürnbergié 6 frt. 44 kr. p. p.
F. E.
Doháiiyiiioiiopoliuiu. A' német vámszövetségi mozgalmak 's List
izgatása az anyagi, fleg ipar és kereskedelmi érdekek mellett, nagy
mértékben megragadta a' magyar országos emberek figyelmét. A' vámügy
rendezése ennélfogva nevezetes részét tévé az 1843-ki országgylés
tanácskozásainak. Hoszszas kimerít fóliratban tájékoztattak a' fenálló
vámrendszer
a' Magyarország és az ausztriai örökös tartományok
,

,

,

,

,

—

,

,

,

,

—

—

közötti

sorompók

—

—

— ártalmai.

Javaslat terjesztetett föl

—

a'

magyar

ipar
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védelmére, a' fenálló rendszer ellenében, melyly a' fejlettebb osztrák
ipart védte Magyarország- versenyétl. A' fölterjesztésre nem jött kielégít
válasz (lásd
vámügy). A' pozson)! rendek annálfogva kimondották,
hogy ha nem állithatják tol az ország határain a' védsorompókat fólállitandják házaik küszöbénél. '8 e' szellemben az országgylésrl kiindulva, megkezdetett országszerte a' védegyleti izgatás (lásd védegylet).
:

,

,

:

eredménye tüstént nnitatkozott a' közelebbi pesti vásáron.
A' bécsi kereskedk alig árulhattak anynyit, mi úti költségeiket fedezte,
's a' morva és cseh gyártmányok sok helyen ki sem rakattak áruhelyre.
'S az izgatás

—

e' fölött a' magyarországi iparos osztály
a' polgárság
melyly eddig,
az alkotmány sánczain kivül távol tartá magát a' politikától
önérdekénél fogva örömest csatlakozott most az anyagi haladás terén az ellenzék
'« kormányelleni
mozgalmaihoz
demostratióihoz. E' téren kezdettek
ébredni magyar hazafiúi eszmék a' polgárság idegen ajkú töredékeiben is.
Nem csuda ennélfogva ha több kormányférfiakban aggodimak kezdtek
keletkezni, 's miután coup d' état-val a' védegyesületi mozgalmak ellen

'S

,

—

,

,

,

nem mertek, gyökerében, a' vámrendszer javítása, 's a' közbens
(Magyarország és az örökös tartományok közti) vámok eltörlése által
gondolták orvosolhatni a' bajt. A' kormánylapok nyíltan inditványozák
e' közbens vámok eltörlését, 's a' vámjegyzékben tett némi módosítások,
a' conservatív politika apró adagokban adott engedményei szerint, a'
kormány iránya iránt, e' részben semmi kétséget nem hagytak fen.
Azonban két dolog volt, miben fenakadtak. Ausztria pénzügye nem
legjobb lábon állott már akkor, 's az osztrák pénzügyészek azon különben
csekély öszletrl sem akarának kárpótlás nélkül lemondani mit a' közbens vámok behoztak. Nagyobb akadály volt ennél az osztrák dohánymonopóliumban. Evenként 10 14 millióval szaporitákaz osztrák finaneziát. A' közbens vámsorompók megszüntetésével e' jövedelemtl is el
fogott volna esni az osztrák pénzügy. Inditványozák tehát
a' vámügy
kérdésével egybefiiggleg hogy a' monopólium e' neme Magyarországra
is hozassék be. 'S a' kormány is tn némi elkészületeket annak behozatalára. 184G-ík közepén egyszerre híre támadt, hogy Temesvárott már
álladalmi szivargyár készül 's Pesten és az ország némelyly fbb helyein
boltok nyittattak
melylyekben a' kincstár az osztrák dohánygyárak
készítményeit kezdé árultatni.
Mit a' conservatív lapok is csak törvényhozás utján hittek elrendelhetni,
a' dohánymonopollum behozatalára
ekkép a' kormány tettleg, egyoldalulag önhatalmilag tn lépéseket. Az
ellenzéknél már ez okból is nagy zajt csinált csak híre is az elkészületek-

föllépni

,

—

,

,

;

,

,

—

—

,

nek. 'S az ellenzék íulszólalásához hatalmas chorust képeztek a' magyar
dohánytermesztk és gyárosok. A' védegyleti mozgalmak ugyanis olyly
lökést adtak a' szívargyártásnak Magyarországon , hogy
midn a'
monopólium behozatala inditványoztatott
már csak Budapesten és
környékén túlhaladt tízezerét (10,000) azon munkások száma, kiket a*
dohányíj)ar táplált. 'S mi hatással volt ez elöhaladás 's az ezáltal elidé-

—

—

Az iparnak ezen ága, melyly egykor
virágzásnak örült hazánkban, de a' mostoha vámviszonyitk
által, melylyek a' külföldi vevkot elidcgenitctték 's uj piaczokra (Amerika
piaezára) szoktaták, Cbaknem egészen töidirií jutott
most újra kezilett

zett verseny a' dohánytermesztésre

!

gyönyör

,
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finomabb dohány mázsájának ára 12 peng forinton is
Ez okból nem kis aggodalmat szültek már az elkészületek is. A' gyárnokok megrémültek a' kincstár versenyétl. A' nagy
tkék mondák mindenütt elnyomják a' kicsinyeket. Egy óriási iparvállalat megdönti azon iparág kisebb intézeteit. Igaz, hogy az állam
azonban
kezelése rendesen drágább szokott lenni a' magánüzletnél
ne feledjük az országos intézet számos egyéb elnyeit. Milliók jnek
harczba egyes polgárok filléreivel. A' magángyárnok hoszszas veszha veszt a'
teséget nem trhet egy késbb jöv nyereménye fejében
vállalatban bukik. Az állam az els évek bukását egyéb jövedelmeibl
fedezi. Kezében tartja a' vámok szabályozását is. A' dohányt külföldi
levelekkel vegyitik, hogy izletesb legyen, 's a' raktáraknak is van szükségök külföldi dohányra, fleg szivarra. A' külföldi dohány behozatali
vámja ellenben igen magas. A' kormánynak a' vám nem akadály. 'S már
csak ezért sem versenyezhetnének vele magánosok. Ezeknek bukniok
kellene. 'S a' magán dohányiparral buknék a' dohánytermesztés is. Ki
óhajtana ott termeszteni, hol a' monopólium kezelje egyedül állana a'
piaczon. Az árt, egyéb körülmények mellett, fleg a' vevk keresése
szokta meghatározni. ITol a' vev egyedül áll a' termesztn vagy rajta
vesz az áru, vagy kénytelen olyl)^ árba beleegyezni, mint a' vev szab.
Az érdekek ilyly ers felszólalása után a' következ országgylésre
nem merte a' kormány indítványozni a' dohánj-monopolium behozatalát.
más kormányzási szabályok
'S a' közéletben más izgatási kérdések
foglalák el a' közfigyelmet. ^Miután azonban a' világosvári fegyverletétel
után a' birodalmi ministerium ]\ [agyarország beolvasztását az osztrák
birodalomba elhatározá 's miután e' beolvasztás következtében a' közbens vámok megszüntefése kimondatok 1850-ben ismét fölujittatott a'
dohánymonopoílum kérdése. ]\[indení'éle javaslatok tétettek mindeddig
azonban a' kormány nézete 's követend eljárási rendszere nincs tudva
elttünk.
E' történeti tájékozás után lássuk a' dohánymonopolium elnyeit és
f*ölvírulni

's

,

a'

fölülemelkeclett.

,

,

,

;

,

,

—
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,

:

;

árnyoldalait.

A' monopólium c' neme kétségtelenül nem kis pénzügyi elnyökkel bir.
A' nélkül, hogy az egyenes adó beszedésének nehézségeivel járna, szép
jövedelmet hajt az államnak. E' jövedclmezési szempont azonban nem éri
föl azon ártalmakat
mikkel áltaUiban a' monopólium járni szokott.
Vannak kétségtelen iparágak, melylyeknek kincstári kezelését magasabb
igényelik. Ilylyen a' pénzverés,
érdekek
p. o. rendri tekintetek
lszergyártás. A' pénzügyi tekintet magában nem igazolja a' monopólium
fentartását. Ipart zni személyes joga van az állam minden polgárának.
Az egyedárusság korlátolja e' szabadságot a' nélkül hogy magasabb
államérdekek kivannak. 'S nemcsak az iparüzk érdekeit sérti a' monopólium, midn egy nagy terjedelm keresetforrást bedug, hanem egyszersmind a' fogyasztó közönséget is jobban terheli bármelyly fogyasztási
adónál. Minden fogyasztási adó drágítja ugyan a' fogyasztási czikket, de
csupán az egyedárusság zárja ki a' versenyt, mi más részrl jótékonyan
hatna a' fogyasztási czikkek árát mérsékelni. 'S midn ekkép az egyedárusság gyárossá, kereskedvé teszi a' kormányt, öszszeütközésbe hozza
27
Vj h. Ism. Tur. II. kút.
,

,

,

,

,
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erdekeit az ország polgárainak érdekeivel, kik

a'

kormány

átellenében,

viszonyban, csupán fogyasztók gyanánt tnnek fi)!. A' fogyasztók
érdeke pedig annál inkább szenved, mert a' kormányi kezelésnek már
magában szükséges eredménye a' drágaság. Tapasztalás mutatja hogy
a' sok hivatalnokokkal,
a' kincstári kezelés
kik a' felügyeletet csak
szakmának tekintik, - mindig költségesebb, mint a' magánkezelés
Mindezek mellett nem tagadjíd<, hogy ott, hol már régóta fenáll a'
dohánymonopolium, a' nép által már megszokva, talán könynycbben is
türethctik, mint más adónem. De annál lelkiismeretesebb megfontolást
igényel bevitele oda, hol már nevezetes dohánytermesztés és ipar létez,
's hol az ekkép a' közgazdaság, mipar és kereskedés egy nevezetes ágát
tenné scnmiivé
's legfelebb a' független gyárosok ,
iparüzö polgárok
kenyerét függ hivatalnoksereg kezébe j:itszaná. Különös megfontolást
lo('nyel továbbá a' dohánymonopolium bevitele ott
hol e' fogyasztási
czikkely használata
mint Magyarországon
a' nép legalsó osztályaiig
elterjedt 's nem kimynyen legyzhet szokássá , szenvedélylyé 's némileg
életszükséggé vált. Hogy másutt sem tud ez egyedárussággal a' nép
megbarátkozni, mutatja a' nagy kiterjedés csempészet, mclyly mellette
zetik mindenhol. A' nép más morált tartván az igazság érzetével öszsze
nem fér intézkedések ellenében szabadosnak véli azokat tilos fegyverekkel szüntelen ostromolni, kijátszani. Ez pedig aztán gyöngiti a' népben
az erkölcsiséget
csökkenti azon tiszteletet
melylyel az állományi
fhatalom iránt kell viseltetnie. 'S a' csempészet egyszersmind kijiitsza
azon egyedüli czélt is, raelyly némileg igazolhatja behozatalát, t. i. a'
jövedelmezést. Mi végre e' czélt illeti
hogy a' magán
ne feledjük
dohánygyártás-, kereskedés és termesztésre vetett adó is jövedelmet
nyujtliat az államnak, 's ez adó kevesbbé terhes a' népre, mint az egyedárusság, mig a' nemzetvagyon is jobban szaporodik az ipar- és termesztési
szabadság mellett.
y.
Doliovíf s Vazul, m. akad. Icv. tag
munkácsi késbb huszti egy.
görög parochus, alesperes 's iskolaigazgató, szül. Mármarosmegye Ötvösfalva helységében 1783; meghalt sárgaságban 1849. Tanult Szigeten,
Váradon, Nagyszombatban, Ungvárt; pappá szenteltetett 1811-ben, 's
mint lelkész, lakott Dolhán
Lucskán
azután 1828 óta Munkácson.
Orosz pap létére, hivatalos dolgainak tömege mellett
buzgalommal
zte a' m. literatúrai, különösen fiatalb korában a' költészetet, késbben
a' philosophiát, 's e' tekintetbl már 1831. a' m. akad. tagjává választatott. Munkái leginkább a' Tud. Gyjteményben, Kassai Minervában,
c'
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Tudománytárban
adalékaival;

'sat.

jöttek ki

,

részt vett

a'

h

philosophiai

mszótárban

több nembeli catechismust orosz és magyar nyelven, az
orosznyelv ifjúság számára, 's egyházi beszédeket orosz és deák nyelven.
Erdeme nem anynyira munkái jelességében, mint azok tömegében, 's a'
szerznek jó akaratában áll, ki hivatala terhe alatt görnyedve 's tud. társalkodás hiányában, egyedül csak irodalmi foglalkozásban találta legkedvesb mulatságát. Kéziratai száma tömérdek, 's nmnkái öszszescn, ön
maga számítása szerint, 1(51)4 ivrc mennek fel, és ugyan van latin
nyelven 48, magyaron Sfl, oroszon 10, nyomtatásban megjelent 18 munkája.
T.
i.i

—
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Dolgoruki; egyik Oroszországnak legrégiebb berezegi családal közöl,
melylynek neve a' birodalom történetével öszsze van nve 's melyly magát
egyenesen Ruriktól származtatja. Legiijabb idben nevezetes családtagok: Alexei, ki Miklós ezár uralkodásának els éveiben igazságügyi
minister volt: Miklós, elbb Lithvánia, majd kis Oroszország kormányzója; Péter, ki „Notice snr les principales familles de la Russie" (Brüssel, 1843) czimü munkája által a' ezár neheztelését vonta magára, de
azt ismét megengesztelvén, 1845-ben diplomatikai küldetéssel bízatott

meg

Persiába.

—

ez.

Döllinger (Ignácz), f orvosi tanácsos boncztudomány tanára, és a'
müncheni tudományos akadémia tagja, szül. 1770-ik évben Bajorország,

ban, Bambergben fia a' néhai fejedelmi udvari tanácsos, orvos és tanár
Döllingernek ; kitn természetvizsgáló , kinek nevét az utókor tisztelettel emlitendi Blumenbach
Humboldt Haller , Meckel Burdach 'stb.
mellett. Elbb szülvárosa tanintézeteibejárt, honnan Páviába ment, hol
Scarpa boncz- és élettani eladásait hallgatta , az élettant tartván a'
természettudományok egyetlen virágának. Viszszatérvén Bambergben
tanár lett, és mind a' tanszékben, mind irói müvei által kimutatta, milyly
kitn észtehetséggel áldotta meg a' természet. A' philosophia is magához
vonzotta t, habár nem volt bátorsága az igazi speculatio magasságaiba
emelkedni. A' bambergi egyetem feloszlatása után Würzburgban nyert
alkalmazást mint boncz- és élettudomány tanára. Itt irta 1805-ben
„Grundriss des jnenschlichen Organis?nus^' czim alatti élettudományi
tankönyvét. 1823-ig itt mködött és sok jeles boncz- és élettudort képzett
ki
inkább rendkívül tartalmas eladásai
mintsem iratai által , melylyeknek száma jeles elmetehetségeihez képest csekély. 1823-ban a'
müncheni akadémia tagjának és boncztani múzeum rjének választotta.
182G-ban az uj müncheni egyetemhez boncztudomány tanárának neveztetett ki , 's ennek els rectorául választatott. Mint királyi udvari tanácsos
a'
orvosi bizottmányba lépett; 1836-an valóságos
orvosi tanácsosnak
neveztetett ki
és tevékeny részt vett Bajorország orvosi igazgatásában.
Bokros érdemeket szerezve halt meg 1841-ben , miután szellemi eri
testi szenvedések következtében már nagyon kimerültek. Iratai közül
különösen megemlitendk ,,Beitrage zur Entwickelungsgeschichte des
mensclilichen Gehirns", (Frankf , 1814,) ; ,,De physiologiae ad medicinám
raí20/ie", (1818.); „Was ist Absonderung und wie geschieht'sie", (1S19.);
„Betrachtungen über das Wesen der devtschen Unipersitaten^', (1829.) ;
„Die Baukunst mit RUcksicht anf die Naturkunde'^, (1833.') és „Grundriss
der Physiologie" (2 köt. Regensb. 1835). Azonkívül számos tartalmas és
uj pályát tör értekezéseket irt különböz orvosi és természettudományi
folyóiratokba.
Ifjabb öcscse D. György Ferdinánd (szül. Bambergben
1771-ben) a' levéltárügy és bajor törvényhozásra vonatkozó munkái
által szerzett irodalmi érdemeket. 1825-ben bajor királyi titkos házi Icvéltárnoknak neveztetett ki. Állandó becs a' bajor törvényeknek azon
gyjteménye melylyet Münchenben 1835— 39. ilyly czim alatt adott ki
„Repertórium der Staatsvericaltnng des Königreichs Baycrn."
Mindkettnek legifjabb testvére D. János József Ignácz, hittudor, ki elbb
az aschaífenburgi Ivceumban volt eoyházi jog 's egyházi történet tanára,
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182t) óta pedig Miinclionben

munkának

lilttiuluinány

tanára.

O

szerzje

ilyly czlmíí

„Lekre von der Eueharistie in ilen ersten drei
Jahrhunderten" (Mainz 1826.) és Hortigmik valódi kathólikus egyházi
törtónetót tökólotesen átdolgozta. DüUinger nem maradt idegen a' bajor
híres hittani

:

t

törekvések közepett
a' retrográd
szellem
is lebíívülte azon körbe,
melylyet azon tájakon az ultramontanismus tzött ki a' lelkiismereti
szabadság ellen, „leber gemisehle Éhen'' (5-dik kiadás liegensburg
továbbá Ilarlesz tanárhoz intézett emlékirata
(1338.) czimü nuiukíija
által „Der Proleslantismus in Dayern und die Kniebeugiiny" (Regensb.
1843.), zászlóját nyiltan kitzte. Az országgy'éseni rósz mködése
mindenki eltt tárva áll mint fedetlen kép; és legújabb müvét is „Die Reformalion, ihrc Enlicichelung und ifire Wirkung'- (Regensb. 184G.) ugyanazon sötét szellem lengi át melyly korábbi müveit. Midn királyi leirat
adaték ki, hogy alkossanak 's mozdítsanak el a' kerületi ioaz^atások
olylyan egyesületeket, melylyek a' nép között ájtatos, épületes könyveket
oszszanak ki 's terjeszszenek, Münchenben is alakult ilylyen egyesület és
D. az ismeretes Gúrres Józ^scfí'cl és Dr. May-al az ájtatos gylés titkárja
lett. A' frankfurti parlamenten, mint követ, hasonló utón járt.
R. E.
Dologházak. Azon intézetek melylyek az állami czélok érdekében
bizonyos egyéneket szabadon vagy kényszerítve különféle munkával
látnak el, háromféle alakban jelennek meg. Kémelylyek önkénytesek a'
menynyiben azokba az emberek szabad akaratból lépnek be
szabad,
önkénytes vonzalmukból ott magoknak munkát keresvén. Mások ellenben
kényszerít dologházak, mert azokban bizonyos személyek kényszeríttetnek dolgozásra. Es végre a' dologházakhoz szokták sorolni a' fegy- (correclions) házakat is, melylyekbe némelyly személyek büntetésül vitetnek
rendes ítélethozatal után. A' kényszeril dologházak rendesen és tulajdonkép azok számára állíttatnak, kik ámbár egészen minden vagyon nélküliek, nem akarnak sennni munkakeresetet folytatni, llylyenek különösen
a' koldusok, csavargók, na[)U)pók, korhelyek. Xémelyly államok még ide
sorolják a' szolgálatnélküli henyél cselédeket; azon gyennekeket kik
szüli hatalom alatt levén, kicsapongásaik közt minden engedelmességet
megtagadnak és valamelyly becsületes életmódot választani teljesen
vonakodnak; és végre azokat, kik rendri felügyelet alul kihúzták magokat, vagy a' kik bntetteik büntetését kiállták ugyan
de a' javulásnak
semmi jelét sem nyilvánítván, szükségesnek látszott még egy ideig ket
javítás alá vonni. Ila valamelyly államban llyly bntettesek küldetnek a'
dologházba, szükségessé vált ket külön tartani a' többitl, mert könynyen káros befolyást gyakorolhatnának a' javulandókra. A' kényszerít
dologházak körül három lényeges pontot kell vizsgálat alá venni. Legelször a' dologra való kényszerítés jogalapjíít 's így azon czélt, melylyet
ezen intézet által az állam elérni ak;u-; aztán n kényszoritett személyeknek ottan való tartását 's elfoglaltatását 's végre azoknak elbocsájtatását. Azokat, kik elegend vagyonnal elhítva henyélnek, bármilyly haszontalan tagjai is a' társulatnak 's így bármilyly kevéssé érdendik is meg
azon élvezetet és javakat, melylycket a' véletlen sors és a' társalmi tiu'vények reájok ruháztak, az állami hatalom nem kényszerítheti nmnkára.
Mert tettlegesen nem károsítják a' társaimat, nincsenek mások terhére, és
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törvénytelen tetteket

nem követnek

el,

hogy élhessenek. De egészen más

tekintet alá jönek a' vagyontalan henyélök, koldulók 's ily lyfélék. Ezek nem
élhetnek, nem folytathatják napjalkat, hogy valamikép a' társaimat ne
károsítsák. Ezeket tehát munkátlanságljan hagyni nem lehetne a' nélkül,

hogy a' közjóllét háborlttassék, a' közbátorság felzavartassék,'s igy az állami czélok veszélyeztessenek. Olyly életmód, melyly minden munka és vagyon nélkül csavargás és henyélés közt folyik le, nem lehet törvénytelen
kihágások és nem maradhat vétkes tettekelkövetésenélkül. Az ilyly dologkerül henyélök vagy koldulásra adják magokat, vagy csavargásra. A'
koldulás már önmagában rósz, mert a' henyélést, röstséget, munkátlansálegtöbbnyire aljas kihágások és csalásokra alkalmul szolés öntáplálásra fordittassék, nem lehet 's nem volna jó eltiltani, de lehet megakadályozni azt, hogy azon könyörület gyakorlata alkalmul szolgáljon a' közbátorság veszélyeztetésérc, vagy a' közjóllétet hátráltató hibák kifejldéés alamizsna nélkül el
sére. Mig a' szegények önmagokra hagyatvák
nem élhetnek, az emberiség nem engedheti meg a' koldulás tilalmát. De
ha vannak intézetek, hol táplálatot nyerhetnek , jogosan lehet követelni
mit nem teljesítk jogosan kényszeríttethetnek
a' koldulás elhagyását
dologra. A' csavargás pedig kútfeje mindazon jogtalan tetteknek , csalászemfénysoknak, a' nép tudatlanságát haszonra forditó ámításoknak
vesztéseknek, és mindazon ezerféle mesterkélt ravasz tetteknek, melylyeket a' csavargók arra fordítnak , hogy ^•alamit keressenek magoknak.
Fkép a' falusi nép, melyly tudatlan egyszerségben él, mintegy zsákmányul van oda vetve az ilyly csavargók ravaszságainak. De többnyire a'
személy- és vagyonbátorságot is veszélyeztetik , mert azonfölül hogy a'
csavargás legkedvezbb alkalmat nyújt a' lopásra, rablásra szolgáló körülmények kiismerésére, és hason életmódot követ társakkali szövetkezésre:
méff niao"a a' szükséir is kénvszerlti ket a' vacfvon me2;támadására, mert

got

terjeszti, és

gál. Azt,

hogy az emberek könyörülete segélyül hivattassék

,

,

,

munkátlanul akarván élni, más módot 's lehetséget erre nem találhatnak. Ezenkívül a' henyélés és csavargás hajlamai átszivárognak gyermekeikre is. Ezek a' szülk példája után már kora gyermekségökbeu a' büntettek tömkelegébe do])atnak. Kem csak a' vér közössége, hanem a' mindennapi tapasztalás folytán is átveszik magokra azoknak rósz kicsapongó
szokásait. Sokan, hogy az életmódot könynyithessék, eszközül is használják részint aljas tettek kivitelére, részint olylyaknak elkövetésére gyermekeiket. Legtöbben ugy képezik ki, hogy csavargónál egyéb ne válhassék bellük. De különben is a' röstség és henyélés olyly ragály, melyly
a' nevelés és tanítás minden buzgalma mellett is átszivárog, és egészen
ki nem oltható. Az államnak tehát szigorú rendszabályokhoz kell nyúlni,
és az egész
hogy ilyly életmód, melyly a' társahni jóllétet háborgatja
nemzedéket is elkorcsosítja saját gyermekeiben, kizárattassék a' társaságból. Azon kötelesség, melyly a' polgárok bátorság- 's boldogságának fenhogy olyly állapotban
tartását 's elmozdítását igényli, követeli azt is
senkisem szenvedtessék meg, melyly a' közczélokkal öszsze nem fér. Es
ennek kivitelére más eszköz nincs a' kényszerített munkánál. Bent a'
dologházban arra kell törekedni, hogy a' befogott munkások valamelyly
munkaképességet szerezzenek magoknak, és hogy erkölcsileg kiképez,

,
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Azok

nem tudnak vahimelyly mesterséget, ilylyenrc
nemeilevén a' müiparnak, melylyeket rövid id alatt
tulajdonunkká lehet tenni. Ennek két közvetlen 's igen hasznos eredménye leend egy részét azon költségeknek
melylyeket tartásuk kivan,
megkeresik és másodszor olyly munkaképességet és foglalkozást szereznek magoknak, melyly a' polgári társaságban becsületes életmódot nyújthat. A' keresetnek egy része átadatik a' munkásoknak és pedig részint
még ben az intézetben, hogy némelyly megengedett élvezetet vagy
liasznos tárgyakat szerezhessenek meg magoknak részint pedig a' kibocsáttatás alkalmával, hogy magokon segélni és valami keresethez fogni
képesek lehessenek. Ezen osztalék igen hatályos ingerül szolgál a' munkásság szeretetének felébresztésére és elterjesztésére. Kézzelfoghatólag
szemeik elébe állíttatik azáltal azon különbség, melyly a' henye és mu kás élet közt létez
mert látniok kell , mikép a' hasznos foglalkozás
különféle életmódbeli könynyebbséget és rendes
szükséget nem szentesscnek.

tehát, kik

taníttatni fognak, elég

;

,

,

,

;

;

,

ved

élelmezést nyújt, mig ellenben a' dologtalan csavargás csak küzdelmeket, veszélyeket és temérdek szükségeket ismer. Elejökbe állíttatik az,

hogy

a' becsületes, munkás életmódot jutalom és némi jóllét, a' dologtalanságot pedig büntetések és az életnek számtalan bajai és szenvedései
követik. Ezen intés elég ingerül fog szolgálhatni arra is, hogy ha szabadok leendaek is, iidcább a' munkás, mintsem henye életet kövessék. Né-

melyly dologházakban
tetik

,

hogy

a'

hogy a' munkaösztön felélesztessék megengedmunkások a' kiszabott napi munkán kivül önmagok szá,

,

mára még dolgozhassanak valamit, mibl benlétük könynyebbitésére,
vagy kimenetelük idejére magoknak valamit öszegyüjthessenek. A' munkát, melylyre taníttatnak

,

az

érintett

Hogy

czélokhoz kell alkalmazni.

belle elélhessenek és hogy önmagok is folytathassák, olylyannak kell
lenni, melyly az élet legnagyobb, legközönségesebb fogyasztására számithat, melyly tehát tápláló legyen melyly bárhol is biztos keresetet nyújtson. Erre az is megkívántatik hogy a' munka megkezdése és folytatása
nagyobb tkepénzt, számosb készületet és mszereket ne kívánjon mert
ezeknek megszerzésére nem lennének képesek. Sok dologházakban tekintettel vannak arra is, hogy különféle számos mesterségek taníttassanak
azért, hogy a' munkások kimenvén az életbe, és többen ugyanegy munkanemet folytatni nem kény telenittetvén, egymást a' keresetben és elélhetésben ne akadályozzák. Milyly sokféle dologra és ügyességre lehet kiképezni ugyanegy dologházban is az embereket, mutatja az éjszakamerikai államok példája, hol a' niuidía sokféleségének tanítása egyik legfbb
,

,

,

,

elv, a'

nélkül

hogy az

intézet költségei és fentartása nehezíttetnék.

Német-

ország legtöbb dologházaiban épen az ellenkez tapasztaltatik. Még mindig a' legkorszerütlenebb, legkevesebb 's legnehezebben található keresetet nyújtó munkák taníttatnak azokban és azonfölül még igen kevés is.
Az állami közömbösség, melyly megelégszik a' dologház felállitásával,
nem gondolva annak czélravezetésével és az innen ered dologházi felügyelk tudatlansága, kényelme nem engedik meg, hogy olyly munkarendszer alkalinaztassék, melyly legjobban biztosithatná az illetket köny-

nyü és becsületes elélhetésrl. Hogy jjcdlg a' munkából a' lehet legnagyobb liuszoü szereztessék, szükség a' dologh;lzakut vagy nagyobb váró-

Dologházak.

426

sokban, vagy közel ezekhez állitaiii. Igen czélszerü tehát, hogy valamint
Hollandiában, Belgiumban, ugy az osztrák birodalomban is a' dologházak
mind nagyobb városokban léteznek, nevezetesen a' kényszeritk Bécsben,
Prágában, Linzben, Lembergben Klagenfurtban Triestben, Insbruckbau, Svátzban, Bolzenben, és Trientben. A' dologházakat ugy kell io-azgatni és rendezni, hogy a' ío czélnak a' befogottak javulásána'k, erkölcsi
kiképzésének megfeleljenek. Erre legfbb Icenda' munkásság, 's valamely ly
kereset betanvdása, mert ebben fekszik a' rósz életnek és kihágásoknak leo-biztosabb ellenszere. De ezenkivül szigorú felvigyázat kívántatik, hogy a'
roszra térésnek minden alkalma elvétessék. Es ezen felügyeletnek folytonosnak kell lenni, mire a' dologházakat olyly alakban szükség építeni,
hogy a' felvigyázatot könynyüvé és általánossá tegye. Ennek legtökéletesebb példáját találhatni fel Angliában az épületnek arra alkalmazott
készítése következtében minek mintáját feltalálhatni a' felügyelk évenkintí
tudósításaikban. E' tekintetbl az intézet igazgatója fegyelmi
joggal is felruháztatik. A' vallási oktatás, és a' tanulatlanoknál az elemi
tanítás okvetlenül használtassélr. A' meny nyíre csak lehet, a' romlottság
fokozata és kor különbségei szerint elválasztva legyenek egymástól
de
fkép a' különbüz nembeliek együtt no tartassanak; és hacsak lehet,
éjjel külön szobákban legyenek. Il}'ly érdekbl idegenek látogatásai meg
ne engedtessenek, vagy csak ritkán
és felügyelk jelenlétében , mert
elbbi életüknek társai könynyeu káros és csábító befolyást gyakorolhatnának reájok. Az élelmezés egyszer, de egészséges legyen; ez okból
elegend testmozgás is kívántatik, és ha lehet olyly munkák alkalmazása, melylyeket kívül a' szabad levegn is lehet elvégezni. A' kényszerít dologházakban az elszökés nehezítésére külön ruhanemt szoktak
használni. A' kibocsájtásra nézve legfbb kérdés az: mikor szüntessék meg
a' munkára kényszerített egyeseknek alkalmazása? Némelylyek ellegesen bizonyos idt határoznak meg, melylynek elérkeztével szabaddá
tétetnek. Mások ellenben ezt viseletjökhöz, és nyilvánított javulásukhoz
kívánják alkalmaztatni. Azt hiszszük, hogy a' javítást 's így annak idejét
is mindenkinek lelki tulajdonaihoz, jellem(|íhez, elbbi szokásaihoz és romlottságához kell alkalmazni; ezek pedig az tígyéniségek szerint különbözk.
Azért jobbnak látják azt, hogy az igazgató szerzett tapasztalása után ítélje
meg, valljon le!iet-e már valakin olyly javulást észrevenni, melyly erkölcsi biztosítékot igérien az elbbi kicsapongó, rósz élet nem ísmételésérl;
hogy tehát ugyanaz határozza meg azt is, lehet-e már valakit kibocsájtaní,
vagy nem. Hogy azonban a' víszszaélés ellen biztosítva legyen mindenki, azt javallják, hogy az igazgatók idszaki tudósításokat tegyenek minden személy viseletérl 's javulási elmenetérl; a' községi elöljárók pedig
gyakori látogatásokat tegyenek a' dologházakban. Ugyanezen czélra
nagy befolyással lehet az is, ha a' jótékony egyletek tagjai némi ellenrséget visznek felettök. Midn kibocsáttatnak, némi kis öszveggelcl vannak
ugyan látva, melyly biztosítja ket míg munkát kaphatnak vagy hogy
valamelyly dolgot elvállalhassanak 's elvégezhessenek. De más részrl olyly
veszélyek fenyegetik, melylyek könynyen semmivé tehetik minden eddigi
javulásukat és jó czélrai törekvésüket. Sokszor ugyanis régi aljas társaik
körébejutnak kik csábításaikkal arra vihetik ket, hogy isiuét Icuiond:
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becsületes t;letiuÓLli»)l, és régi henye
csavargó kcrcsctjökhöz
^lásrészt történhetik az is, hogy ott, hol munkát kereshogy dologházban voltak elbbi rósz életük miatt, és
vagy nem akarnak nekik munkát átadni.
ez okból nem biznak bennük
Ez szinte arra kényszeritheti ket, hogy elhagyják a' becsületes és rendes
élet pályáját. Ezen ürvény elkerülhetésére csak a' küzségek és jótékony
intézetek nyújthatnak elegend eszküzökct, részint munkával ellátva
ket, részint ezen megbízás által az egész küzünséget hason bizalomra
ösztönözvén. Ilyly kényszerít dologházak szükségét és hasznosságát a'
legújabb idkben mindenfelé be kezdik látni. Elismertetik, mikép ha nem
tekintetik ezen intézet jüvedelemfbrrásnak és nyereségi vállalatnak
és
ha szigorú fegyelem mellett a' kezelök és igazgatók kényelme nem kerestetik, igen ezélszerü eszküzt nyújthat a' javulásra és munkásság megszokására. Es ennek azon jótékony hatása is van, mert nem foglal magában csábitó erket, mint p. o. a' szegénytaksák melylyek minden fáradság és munka nélkül is bizonyos élelmet nyújthatnak; és igy attól nem
lehet tartani, hogy használására tóduljanak a' csavargók, mert az üszszeszoritott, szoros fegyelem alatti élet, minaen szabadság és pajtáskodás
nélkül, nem igen kerestetik és ohajtatik, kivált az igen is rendetlen élethez szokottak által. Azon tapasztalás, mikép ilyly intézetek a' legnagyobb
részt munkára 's az által rendes életmódra szoktatták igen megszaporította a' kényszerít dologházakat. így különösen az austriai birodalomban 10
ilyly dologház állíttatott fel.Ilylyen az is, melyly Pesten létezik. Ez 1844ben állíttatott, de olyly szk épületben és olyly rósz bens rendszerrel,
hogy hivatása betöltésére nézve csak a' jövtl lehet valamit várni. Alapításánál fogva kényszcritö dologháznak kellene lennie , és mégis sokszor elitélt vétkesek is vitettek beléje. Továbbá mindazok, kik oda tartoztak, elbb Ítélet alá bocsáttattak, melyly a' letartóztatás idejét meghatározta. Az elbocsájtás iránt, a' menynyiben bekövetkezett javulás folytán

jauak

a"

térjenek viszsza.
nek, niegtudatik
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szükségessé vált, semmi rendszabályok sem léteztek. A'
és férfiak
külön szobákban vannak ugyan elosztva, de ugy hogy mind nappal mind
éjjel elmehetnek egymáshoz, honnan több botrányos és erkölcstelen kihágások keletkeztek. A' kórszoba a' lakszobákkal üszszcküttetésben állt.
ísokszor a' hatósági türvényszék is küldíUt bizonyos egyéneket a' dologházba. A' felügyelet pedig tökéletesen lianyag volt még ez ideig. Az élelmezés is tehát silány és egészségtelen. Ezen hiányold folytán alig gondolhatni hogy csak legkisebb sikert is kéjies lenne elidézni mindaddig,
mig egészen át nem alakittatik, és józanabb rendszerre nem vonatik, mi
jelenleg tervezetben van. A' ])estin kivül vannak még több városainkban
is ilyly dologházak, nevezetesen Kecskeméten, Krösön, Szegeden, Aradon, Kassán, N.-Váradon 'stb. hanem ezekben sincs elkülönözve ezen
intézet más idegen elemektl, öszsze levén rendesen a' fjjgyházakkal kapcsolva. II. Xem kevesbbé szükségesek és jótékony befolyásnak a' szabad
választásra hafji/ott dolof/Iiázak is, melylyekben azok, kik dolgozni akarnak, de kint az életben munkát nem találnak, alkalmaztatnak. Ezen intézetek az emberiségnek és polgárisodásnak legnemesebb találmányai, mert
azonfölül hogy segélyt nyújtanak az élet nyomora és kinos szükségei
ellen, egyszersmind fcutartják a' polgár önérzetét és eniberi méltóságát
,
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Korunk mind a' szellemi mind az anyagi téren roppant haladást tesz,
de ezen haladással látjuk haladni a' szegénységet is. Csudáljuk azon
nagyszer találmányokat, melylyek az ert sokasítják, az életet olcsóbbít
teszik és az eszmék terjedését, a' vHágosság elmenetét eszközlik; de
egyszersmind elég alkalmunk van sajnálkozhatni is azon számtalan
kik alig képesek napról napra eltengdni. A'
kenyérnélküli társainkon
gzgépeket, vasutakat, telegraphokat látjuk mindenfélé szaporodni, és
azok mellett csoportjait azon kiaszott arczu gyöngén lézeng embervázaknak is, kik rongyokkal alig elfedve éhen bujkálnak, a' magas paloták
körül. Ugyanazon adatok, melylyek a' polgárisodás és anyagi jóllét haladását bizonyítják, jelentik a' munkanélküliek, proletárok szaporodtát is.
Ugy látszik, a' mint halad a' közmveltség és táisalrai tökély, ugy csökken a' kereset is és terjed el a' szegénység. A' pauperismus neve még egy
id eltt rém gyanánt szolgált a' legtöbb államokban, és most már mindenütt ismeretes a' nélkül, hogy többé rettegnének tle. A' szegénység eszméje szokottá lön napjainkban, mert a' szegénységet nem fogyni hanem
szaporodni látjuk. Olyly számban látjuk a' szegényeket Európa minden
részén, melyly mindenkinél méltó aggályokat gerjeszthet. Euró])ában
Degerando 178 millió lakos mellett 17 millió koldust számított ki. És habár Villeneuve 12 millióra teszi is nem lehet a' számításból kihagyni
azt, hogy a' népesség is szaporodott azóta. De ha szerinte veszszük is,
mikép Angliában minden 5-ik, Hollandiában 7-ik, Sclnveiczban 9-ik,Francziaországban 17-ik és Némethonban minden 18-ik a' szegények közé tartozik, nem elegend-e ez arra
hogy elismerjük miszerint haladásunknak, és társalmi intézeteinknek még igen nagy hiányai vannak. Es az
ujabb évek nemhogy fogyást, hanem inkább szaporodást mutatnak. így
a' legújabb adatok szerint Frankiionban az utolsó évtizedben 300 ezerrel
emelkedett a' szegények száma, és ez még nagyobb mértékben történt N.
Brittanniában. Midn llyly menynjnségben és naponta terjed számban
látjuk a' szegénységet, nem feledkezhetünk meg azon szomorú eredményekrl sem, melylyek azzal elválhatlan kapcsolatban állanak. Ezen eredmények szomorú tényeket mutatnak fel mind a' társalmi mngán életre,
mind az állam közlétezésére nézve. Mert a' szegénység legközelebb áll
azon fokhoz, melyly a' törvényesség és jogosság terét már nem ismeri. A'
szegény éhez nagyon is érezhetleg tétetik ki azon kísérteteknek, melylyek az aljas és rósz tettek elkövetésére csábítanak. Es ezen néjiosztályt
nem csak a' nyomor terheli, hanem annak szükségképi járuléka, a' tudatlanság és erkölcsi képzettség hiánya is. Azokra, kik legtohetetlenebbek,
a' mveldés tekintetében is legkevesb gond fordittatlk. nekik magoknak pedig van-e idejök, tejietségök, és lehet-e a' nyomor szenvedései
közt kedvök a' tanulásra? Es Így a' szükség ingerein kivül a' tudatlanság, mély sötétség, és nem ismerése az erkölcsi élet 's vallás legels elveinek, szinte segédkezeket nyújtanak, liogy a' szegények a' bnös
törvénytelen életmódokhoz járuljanak. Okét ezektl nem tarthatja viszsza
sem az ész, sem az erkölcs, mert azok életre és kifejldésre nem emeltettek. Es ha korunkban, melyly életclvél az önzést, önszeretetet, gyönyörök és élvezetek vadászatát, szóval az anyagi boldogság keresetét legfkép fogadta el, lehet-e rósz néven venni, ha a' szegény is mindenhez hozzá
is.
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nyúl, és bármit Í8 kész elkövetni, nem lio^^y kéjeiében, nemhogy gyönyörükben uszszék, hanem hogy ne éhezzék 's hogy gyermekei éhen ne haljanak el. Es ne csudáljuk azt sem, hogy Eur/)pában jelenleg minden mozgalom, minden hatalom elleni tolkeléá olyly sok segédekre, olyly nagy részvev tömegekre tahil. Mert a' })roletárok tömegétl, kiknek nyomort és
szükségeket kell szenvedni, lehet-e várni, hogy elégültek legyenek, és hogy
szeressék 's védjék a' jelen állapotot, melyly nekik olyly keveset, vagy mit
sem nyújt. Támogathatják-e
a'jelent, midn egyedül csak a' változás igér
nekik valami könynycbbidést minthogy a' jelen megállapodásban már
semmi reményt sem képesek helyezni. Csiidálhatjuk-e azt is, hogy ezen
nyomor és inség nem viseltetik rokonszenvvel és vonzalommal, tisztelettel

k

,

többi osztályok és a' társalmi intézetek iránt, midn látják az élet
iszonyú különbségeit és a' köz állam közömbösségét sorsuk iránt? Az
emberiség tehát, melyly nem nézheti el embertársaink nyomorát, Ínségét,
és az állam blztoí^sága, melyly azokban, kiknek reá szükségök nincs, pártolókra nem találhat, azt követelik, hogy minden kitelhetkép a' szegénység fogyasztásán és a' proletárok állapotának javitásán dolgozzunk. Ezen
gondoskodás a' szegények ügye körül megvolt már a' régibb korban is.
De alkalmazása szinte olyly hil.ás volt, mint a' közömbösség és részvétlenség, mert az is a' szegények szaporodására vezetett. A' régiek minden
munka nélkül csak alamizsnát osztogattak. Számtalan szegényintézeteket
állitottak
melylyek ingyen nyújtottak ezreknek, bármilyly ersek és
egészségesek voltak is, táplá-ékot. Az egyház uiindenekíelett kitnt a'
jótékonyságban, jövedelmeinek a' szegények tartiísára való forditásában.
A' kolostorok rendesen nagyszámú tömeget tartottak tág udvaraikban,
és minden válogatás 's tekintet nélkül ellátták asztalaikon 's cselédszobáikban mindazokat, kik ott megjelentek, vagy oda vetdtek. Ezen tömegek ingyen kapván meg az élet els szükségeit, nem találtak semmi okot
arra, hogy dologhoz nyúljanak. Es ezen könynyü életmódot tapasztalván
mások is, mindazok kik a' munkában valami különös kedvet nem leltek,
követték példájokat. így szaporította a' munkanélküli alamizsna a' szegények és henyélk számát. Innen ered azon szomorú helyzet is, melylyben Olaszországot látjuk még jelenleg is létezni. Mert jótékony intézetei,
szegényházai szinte alamizsnarendszerre vannak alapítva
segélyt és
táplálatot nyújtván a' szegényeknek minden munka néllvül. Es ezen intézetek olyly számosak, mikép felette nagy számot láthatnak el és még
nagyobb számnak szolgálhatnak csáb-ingerül. Innen van a' koldusoknak
'sm indenféle szegényeknek ottani roppant elterjedése. Nápoly-Siciliában
a' jelen évtizedben 400 ezer körül haladt számuk; Rómában 17
18 ezret
tett; és az egész olasz földön közel 900 ezerre ment. Es a' legújabb adatok szerint neni fogy, hanem évenkint növekszik azon ugy is már igen
magas szám. Es ezen körülmény idézi el azon szomorú állapotot, melylyben Olaszország közbátorsága létezik. Majdnem azt mondhatni, hogy
sehol sincsen auynyi sok rabló, tolvaj és útonálló. Az ország legnagyobb
ben a*
részében az országos utakon való utazás egészen bizonytalan
városokban pedig a' házfeltörés, kirablás mindennapi eset. Hyly hibákat
követett el a' régibb angol törvényhozás és koi'mány is. A' l(í-ik században behozta a' szegény taksát. lilejénte önkénytes adakozásból szedetett be.
a'
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De ez nem

levén elegend,

a'

17-ik

sz. elején

kötelességgé tétetett és kény-

Ezen segély és táplálék elterjesztette a*
henyélést, röstséget és pazarlást, minden gazdálkodási inger elvetését.
Egyszersmind tetemesen szaporította a' szegények számát is, mivel könynyü életmódot ingyen nyújtott. Azért is a' szegénytaksa mindinkább
szaporodott, ugy hogy mig a' múlt században esak 700 ezer ft. st. tett,
a' jelenben már meg haladta a' 6 millió fontot. És a' büntettl táblázatok
büntetettek és elitéltek száma is nevezetesen
szerint szinte a' vádlottak
szaporodott. Ámbár el van is tehát ismerve, mikép az állam köteles szegényeinek segélyt nyújtani és a' proletariátust fogyasztani, mind saját
biztossága, mind az emberiség érdekében, 's köteles ezt tenni már azért is,
hogy kipótolja azon hiányt a' vagyonszerzésben és keresetben melylyet
szeritett taksává változtattatott.

,

,

birtokviszonyok és öröködési törvények idéztek el de elkerülhetlenül
szükséges az is
hogy ingyen soha se adjon a' munkára képeseknek
segélyt, hanem azt mindig munkával kapcsolja öszsze. És innen ered az
önkénytes dologházak szüksége. Bármilyly jól rendeztessenek is a' társulati viszonyok, mindig fognak találkozni
kiket bizonyos körülmények
megfosztanak a' munkától. És mindig jöhetnek el események, melylyek
bizonyos keresetet megszüntethetnek, mint p. o. gyárak bukása, kereskedelmi változások, pénzcrisis 'stb. melyly esetek annál szomorúbbak mert
egyszerre nagyobb számú munkást sújtanak. Ezeknek tehát segélyt
nyújtson az állam, de ne ingyen, hanem állitva dologházakat, hol ismét
találhatnak munkát vagy folytathatják mesterségöket. Ezen intézetek
tehát felsegéllik a' szegénységet, de egyszersmid elzárják a' henyélés és
röstség utjaitis. Megakadályoztatják azt, hogy ingyen, munka nélkül élhessenek, 's azért elháritják a' munkátlanság terjedését is. Azoknak, kik
inkább dologtalanid ingyen szeretnének élni
nem nyújtanak semmi
ingert, semmi alkalmat munkás pályájok elhagyására
's azért nem szaporítják a' szegények számát. Ezáltal nagy befolyással vannak az erkölcsiségre és köz társalmi rendre is
mert a' henyélés és dologtalanság
megakadályozása által elháritják mindazon kicsapongásokat és vétkességeket, st sokszor bntetteket is, melylyek a' henyélésbl természetszerleg szoktak származni. Ezenfölül megrzik 's fentartják a' szegény néposztály önálló jellemét is. Mert az alamizsna mindig lealázza a' lelkületet,
alárendeltséget és szolgai hunyászkodást szül, melyly az emberi méltóságot és független önérzetet végkép megsemmiti. Es ez annál nagyobb
tekintetet érdemel most, midn a' szegényebb néposztályok is politikai
jogokkal ruháztatnak fel, mert ezeknek gyakorlata minden lelkületi önállóság és jellem nélkül igen veszélyes lehetne. Ezen okok alapossága melmelyly bizottmány
lett tesz bizonyságot azon bizottmány tudósítása is
Angliában 18«33. évben volt kiküldve a' szegényi viszonyok vizsgálatára
és minden ide tartózó adatok öszszegyüjtésére. Ezen bizottmány lerajzolta az angol proletariátus arczképét
és ez a' legszomorubbak egyike,
rajzolá le azon nyomort és
mit e' tekintetben eddig látni lehete.
Ínséget, melylyben szegényeik tespednek, és azon nyomor valóban kebelrázó és elijeszt. Vizsgálódásail)ól és gyjtött adataiból pedig azt következtette, hogy a' szegénység elterjedésének egyik legfbb oka azon ingerben fekszik, melylyet a' munkátlanságra az ingyen élelmezés nyújt. Ela'
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adta, mikúp a' szerint, a' niint több vagy kevesebb segély adatott, a'
Bzegények száma is emelkedett, és olyly vidékeken, hol több alkalom volt
az ingyen élhetésre, több volt a' szegény is, és több bntett 's vétkesség
is találtatott. Ezek íblytán az 1832-i bizottmány mint legfbb eszközt a'
i)aupcrismus orvoslá.sára azt ajánlá, liogy dologházak állíttassanak. Ebben
Kt-re.si annak kivllietését, hogy a' szegények számának elterjedése, szaporodása m gakadályoztassék, és hogy ezen osztály munkássága 's önálló
jelleme megmentessék. Ezen vélemény és tapasztalat eredménye Ion
N.-Brittanniában a' dologházak évenkénti szaporodása. Annak következtében hozatott egy törvény is a' szegényügy kezelésérl 1834-ben. Ez
azt rendelte hogy egy f központi bizottmány vigyázand az egész ügy
menetére. Es ezen központi hatóság alatt kerületi uniók alakittattak a'
szegények ügyének kezelésére, és minden iiiiio dologházat alapit. Az els
évben rögtön 32 dologház alapíttatott. 1839-ben már 540 dologház létezett, és valami COO társulat foglalkozott a' szegények ügyének kezelésével. Es általában azon elv állíttatott fel
hogy munka nélkül segély ne
adassék. Es a' mint szaporodtak Angliában a' dologházak, ugy sokasodtak Európa többi részeiben is. így nem emlitve Frankhont, hol legnagyobb számmal találtatnak, Belgiumban több igen jól rendezett dologház
,

,

Namur, Cnmbray, Mons, Ilogstraten, Bruges és Luxemburgban.
is. Austriában IG dologház van: Lemberg, Insbruck,
Trient, Bozen, IMajIand, Monza, Brescia Cremona
Mantua, Bergamo,
Como, Pavia, Lodi, Velencze és Veronáiban. Es ezenkívül még számos
városokban a' szegényintézetekkel is öszszekapesolva találtatnak. Es
mig mindenfelé azon törekvést látjuk, hogy ujabb és több dologházak
alapíttassanak, egyszersmind azt is tapasztalhatjuk hogy az igy kezelt
szegényügynek legjobb eredményei vannak. Legelször is azon kedvez
sikerre vezetnek a' dologházak, mikép a' közköltségeket leebb szállítják,
és ezáltal a' vagyonosság, jövedelem és kereset emelkedésére közremunkálnak, m^^rt mindaz, mi a' forgalomban meghagyatik, ujabb vállalatokra
vagy készítésre fordlttathatík. így tapasztaltatott Angliában, mikép a'

létezik

Igen

:

jeles a' genti

,

,

,

költség 15 pcttel szált leebb. így az austriai IG dologházban a' 313,959
ft. költség fedezésére a' munkabeli bevétel li4,05G ftot hozott 1837-i'c
évben. A' másik eredmény az, mikép a' szegények száma fogy, és helyükbe munkások lépnek, kik önmagokat képesek ellátni. így Angliában
184:2-ben 221 ezer volt dologházakban alkalmazva, és késbb a' segélt
í-zegények száma két millióról 1,309,000-re szállt le. Austriában közel
5 ezerrel fogyott a' szegények száma. Nem kevesebb az erkölcsi eredmény is. Mindenütt, hol dologházak léteznek, nevezetesen Hollandiában,
Belgiumban és Angliában, adatokkal lehet bebizonyítani , menynyire
terjed éveukint az erkölcsiség, gazdálkodás és nuinkásság. A' takarékj)énztárak szaporodása és bevételeiknek emelkedése, valamint más részrl a' büntetetteknek fogyta is tanúbizonyságot tesz mellette. Hogy azonban a' dologházak megfeleljenek hivatásuknak és létesítsék az érintett
ezélokat, szükség szerkezetükre és kezelésükre különös gondot fordítani.

Némelylyek nem foglalkoztatják saját külön helyen a' munkásokat, hanem
haza, szállásaikra osztanak ki munkát. Máshol csak nuíszcrckct vagy csumelylyek
pán kikészítésre anyagot adnak át. Vannak olylyanok is
,
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csupán helyet és világítást nyújtanak. Ezen különféleségek a' szegény
iparosok körülményeihez alkalmaztatnak, a' mint t. i. egynek ez, másnak
az hiányzik munkájához. Angliában szokás az is hogy nem napszámra,
hanem darab után fizettetnek a' munkások. Bármilyly rendszer alkalmaztassák is azonban, az felette szükséges, hogy a' menynyire csak lehet, egy
rendszer vitessék be legalább az egy vidékbeli dologházakba. Mert különben könynyen alkalom nyújtatnék a' válogatásra és igy a' szegényügy
kezelésének nehezitésére. Ezen egyformaságot kivált a' tartás és rendre
nézve kell követni. Az élelmezést és bért a' többi iparosokéhoz kell alkalmazni, nehogy a' mhelyek elhagyására csábittassanak a' kiváló kedvezések által. A' dologházakba szeszes italokat bevinni meg ne engedtessék.
Valláskülönbség ne vétessék tekintetbe a' felvételnél, mert a' szegénységügye bármilyly vallásuakra nézve közösen érdekli az államot. A' munkásokat nem szerint itt is el kell különözni. Igen ajánlják azt is, hogy csak
ajánló erkölcsösséget tanusitó bizonyítvány mellett vétessenek fel. A'
bevétel- 's kiadásról pedig pontosan jegyzéket
felvettekröl, munkáról
szoktak vezetni a' dologházakban. Ezen intézetek a' családi életet, és
önállást korlátolják, miáltal sokszor a' kebelnek legszentebb érzelmei és
legfbb boldogsága megsemmisíttetik. Ezen veszteség annál nagyobb a'
legszegényebb néposztálynál,minthogy azon gyönyörök egyedüli gyönyörei,
melylyeket neki másokkal kipótolni nincs tehetsége és alkalma, mint van
a' vagyonosoknak.
A' menynyire lehet tehát olyly rendszerre kell a'
dologilázakat alapítani, hogy a' családi életet egészen ne tegyék semmivé.
Lehet a' munkásokat legtöbbnyirc ugy ellátni munkával vagy munkascgitséggel, hogy önállásukat egészen ne legyenek kénytelenek feláldozni.
Ezen irány korunknak tulajdona, és érdemes, hogy minél inkább elterjedjen. Szükséges, hogy kell ellenrködés alatt is legyenek. így vannak különösen Angliában a' kerületi egyletek és jótékony társulatok befolyása
alatt. Belgiumban 1830 óta minden tartományban egy felügyel tanács
kezelése és vigyázata alatt állanak minden dologházak. Igen üdvös és
czélszer az ujabb évtizedekben szokásba jött azon intézkedés is, miszerint
a' dologházakkal kisdedovó- intézetek is öszszekapcsoltatnak, és pedig néhol
a' legcsekélyebb évkortól kezdve és élelmezéssel is öszszekötvc. IMáshol a'
dologház mellett a' szegény mesteremberek gyermekei számára ingyen iskolák állittatnak, melylyekben részint elemi, részint reál tudományokban
képeztetnek ki. Azon dologházakra nézve, melylyek nagyobb függetlenséget nyújtanak a' munkásoknak, és egy épületben való lekötött tartózkodást
nem követelnek, igen jótékony azon szokás, miszerint a' dologházbeliek
számára közös élelmezés állíttatik. A' köz tapasztalás szerint a' közös étkezés sokkal jobb étkeket nyiijt, és kevesebbe is kerül, mint az egyéni. Az
azonban mindenütt behozatott, hogy a' munkások bére készpénzben adatik
ki, különben életni()djokon, szükségeiken nem lennének képesek segélni. Az
pedig önmagában értetik, hogy ilyly önkénytes dologházakba csavargók,
fcRvenczek és meííbélyeorzettek ne bocsáttassanak. INIindenütt ugy tekintétnek ezen házak, mint a' szerencsétlenség asylumai, mmt olyly jótékony
intézetek melylyekbe bizonyos események vagy szerencsétlenség által
sújtott szegény munkások és iparosok munka és foglalkozás végett menekülnek. Ezeket tehát fegyházaknak nem lehet 's nem szabad tekinteni,
,

,

,

,
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mire amott ninCB szükség minthogy
mert ezeknek hivatása a' javítás
csak a' munkahiányra ahipittatnak. A' dologházak az államnak költséget
okoznak, mclylyct a' polgárok kénytelenek fizetni. Ez azonban senkitsem
tartson viszsza ezen intézet pártolásától; valamint azon tekintet nem is
akadályozza azt
hogy Európában mindinkább szaporodnak. Mert a'
tapasztalás bizonyltja, mikép azon mértékben, a' mint fogy valahol a'
munka, a' szerint szaporodik a' bnösség és vétkesség. Midn kevesednek
és bezáratnak a' mhelyek és gyárak akkor szaporodnak a' koldusok is
és telnek a' segélyz intézetek, börtönök és fegyházak. Mert azon tért,
melylyet munka és ezáltali becsületes életmód foglal el, ha ez elmúlik,
elfoglalják a' nyomor és szükség, 's ezeknek elválhatlan társai, a' bntettek 's kihágások. Innen van, mikép Francziaországnak azon középdéli vidékein, hol felével kevesb számú szegények vannak, mint a' többi részeken, a'
büntettek száma is kisebb. Azon segély tehát, melylyet meg akarunk kimélni's azért meg akarunk vonni a' doloo-házaktól, korán sem fog általunk
eléretni, mert más utón megveendik azt rajtunk a' börtönök, porkolábok,
,

,

,

,

bakók 's a' segélyz intézetek. És azonfölül, hogy nem nyerhetünk semvagyon- és személybátorságunk is veszélyeztetve van mert a' munkátlanság és Ínség idegen vagyonból szokott élni. Az emberiség szeretete,
de
tisztelete mindinkább halad, és követeli a' szegények istápolását
ezeknek emberi méltósága és önérzete azt is megkívánja hogy ne alamizsna gyanánt adassék a' segély, hanem kiérdemlés és megszolgálásután.
mit,

,

;

,

Az elszegényedett 's munkanélküli dolgozó osztály és az állam közti
viszonyra nézve legújabb idben Európában változás történt és pedig
mind elméletileg mind gyakorlatilag. Francziaországban ugyanis a' socialisták azon tant állitották fel
miszerint a' dolognélküli munkásoknak
nem az állami czélok és érdekek tekintetébl kell munkát és keresetet
nyújtani, hanem az azt parancsoló jogkötelességbl. E' szerint a' nuinkások jogilag követelhetik az államtól, hogy ha nincs keresetjök, azzal láttassanak el. Es így a' munkások az állam irányában munkához való joggal
bírnak. Ennek valósítására többé nem dologliázak, hanem nemzeti mhelyek javaltattak. Blanc Lajos eladta azon tervet
melyly szerint lennének ezen mhelyek államilag felállitandók. Legfbb elv melylybl kiindul a' jelen versenynek elnyomása és az egyéni verseny helyébe a' tárés abból
sulati versenynek állítása. A' kormány
kölcsönt szerezne
állitaná fel a' mhelyeket, melylyeknek szinte általa kidolgozott szabá,

,

,

,

,

nemzetgylés megvitatná és megersítené. A' társalmi fhatalom
a' mhelyeket, tehát az is rendezendené azokat. A' munkabér
mindenkire nézve egyenl leendene. A' nevelés ki fogná fejteni azon erkölcsöket és eszméket, melylyek megersítik a' munkásság ösztönét és az
ipartörekvést, habár nem lesznek is mint most különböz bérjutalmak. A'
kezelk elre a' kormány által neveztetnének ki, késbb minden felvigyázókkal és fnökökkel együtt a' munkások által választatnának. Evenkint
számadás tétetnék a' tiszta bevételrl, melyly a' köznyereséget teendi. Ez
3 részre fogna osztatni. Az els a' munkás tagok közt egyenln felosztatík;
ezen nyercségbeni részesülés leend a' legnagyobb ösztön a' munkásságra
lyait a'

alapítaná

A' másik rész öregek, betegek és aggottak tartására és
iparágak felscgéllésére és numkaeszközök nyújtására leend

és szorgalomra.

aztán más

,
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foritancló azoknak számára, kik részt akarnak venni a' társulati munkálkodásban. Egyesülhetnek mindazon külön iparosok, kik a' természet és
iparáguk hivatása szerint egymáshoz vonatnak. Bérérl kiki szabadon
rendelkezhetik, a' közös életet és a' szükségeknek közösen való ellátását
az együttlét hasznai és szüksége ugy is önmagától elöidézendi. A' töke-

pénzesek csak törvényes kamatot kapnak, a' nyereségbl pedig egy munkásra es részt. Minden fbb iparágban leend egy nemzeti mhely. Ezeknek tehát ketts hivatása leend munkát adni és az iparkeresetet egészen elvonni a' magánosok kezei közül a' nemzeti társulatok körébe. Ez
szükségkép bekövetkeznék, mivel a' magányosok olyly jól és olcsón nem
dolgozhatnának 's nem készithetnének müveket, minta' mühelybeliek,
kiknél azt a' közös élet olcsósága és a' nyereség általi inger eszközlené.
Ennek folytán a' magánosok nem versenyezhetvén az ipar átmenne a'
nemzeti mhelyek kezei közé, és így nzon egycdnrusság helyébe, melylyet
a'
jelenleg a' nagy tkepénzesek a' szegény iparosok felett gyakorolnak
j(>zan társulati szövetkezés lépne ,-melyly minden egyest biztositana a'
gazdagabbak általi elnyomás ellen. Az egyéni egyedáruir.^ág helyébe tehát
olyly szövetkezés lépne, melyly odáig terjedne, mikép fmhelyek lennének, és minden hozzá rokon iparágak mint pótlékai mellékmhelyekben
hozzájok csatlakoznának. Ezen associatio és munkarendezés felvei lennének tehát a' bér egyenlsége a' tkepénzesek nyereségének eltörA' socialisták
lése, fnökök választása és az egyéni verseny elnyomása.
ezen tervébl sokat helyesléssel fogadtak egész Európában. Az, hogy a'
gyöngébbeknek, a' szegényeknek munka és segély nyujtassék, hogy sorsuk javittassék igen nemes és üdvös törekvésnek ismertetik el. Belátták
az associatio hasznosságát is, minthogy a' consumtiót olcsóbbá és tökéletesebbé teszi, és a' terményzést is elsegéli. Egyszersmind elismertetett az
hogy a' korlátlan, határnélküli egyéni versenynek felette káros kinöis
vései vannak. De másrészt méltán kérdeztetik az érintett terv teremti,
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,

,

:

,

,

ipar és erfeszitéssel járó küzdelmek felébreszpuszta erkölcsi kötelesség érzete, melyly ott az anyagi érdekek,
ha az
egyéni nyereségvágy helyébe állittatnék ? Es nem leend-e káros
egyéniség egészen el fog nyomatni
és azzal minden egyéni tulajdonok,
melylyek az ipar és haladás körében olyly sok nagyszert képesek teremteni? A' magán verseny minden kinövései mellett nem olyly forrás-e,
a' találmányoknak egész
melylybl származott a' kézmvek Javitása
özöne és az iparnak jelen tökélye ? Es ezen ipartökélylyel és haladással
nem jár-e karöltve a' munkások keresetének és bérének emelkedése is?
Ha ezen verseny el fog nyomatni, a' jelen buzgalmat, törekvést és munkásságot nem fogja-e közönyösség, lassúság és közönségesség felváltani?
az
Mindamellett
hogy ezen ellenokok szakadatlanul ismételtettek
1848-i februári forradalomban semmi sikerre sem vezettek. A' forradalom
Francziaországban kimondá a' socialisták tanjának helyeslését. Es ezzd
la republique
kimondatott, és az állam alapelvéül állíttatott fel hogy
s'cngage á garantir du travail á (ous les citoyens et Vexistence de Vounrier par le travaü. Ezzel gyakorlatilag és tettleg egészen uj stádiumba
lépett a' munkások ügye. Nem lehetett többé szó arról, hogy milyly czélszerü, milyly hasznos munkát adni a' dolognélküli iparosoknak és munkatöl

:

elegend leend-e az

tésére

a'

,

,

,

,

,

,

,
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kasoknak; hanem elvül
telhetnek

az

állitatott fel az, liogy

a'

munkások joggal köve-

munkát. Az emberiség könyörületórzetét

államt')l

és

az

munkajog váltotta fel. És az elbbi
dologházak helyébe nemzeti mhelyek lé[)tck. Ez csakugyan valósittatott
is. A' franczia ideiglenes kormány több milliónyi öszveget határozott a'
munkások számára, és nemzeti mhelyeket állíttatott fel, melylyekben a'
munkások bizonyos meghatározott napi bért kaptak. Ezen mtétei azonállami közérdekek józanságíít az u. n.

ban rövid ideig

tartott

dolgozás eltöröltetett.

,

—

Doiiiniiie, (íllambirtok,

és

Sz.

a'

nemzeti mhelyekben való közköltségeni

I.

kamarai jószág, koronajószág, kozrugijon, úllam-

— A'Domainc széles értelemben majd egyjelentésü

a' többi elsonevezetekkel, majd inkább vagy kcvésbbé eltér jelentéssel bir. A' szószármazását (dominiuni) tekintve, általánosan vétethetik, 's a' fi'anczia
nyelvben valóban gyakran használtatik tulajdon-, vagy birtok-, st uradalmi jog helyett is. Hyly értelemben vannak magányuradalmak, testületi
uradalmak és államdomainek. Itt az utóbbiakról van szó. Az államdomaine
fogalma is szélesebb vagy keskenyebb, a' mint alatta az öszszes államvagyont, vagy csupán az államhoz tartozó földbirtokot 's pedig különösen az
államtartásra rendelt jövedelm birtokot értjük. Altalános jelleme tehát a'
domainenek,hogy az állam, vagy kormány vagy az uralkodó és haza szükségeire van rendelve. Nem tartozik e' fogalom alá, mit a' fejedelem tisztán
magánytulajdonképen bir. Azonban épen ennélfogva, a' domaine fogalmának alkalmazásában sok nehézség, sok jogi czivódás fordul el. Domaine
név alatt különböz jogtulajdonu birtokot lelünk. Itt a'javak históriai rendeltetését homály fedezi, amott államférfiak vitatják az ország tulajdonjogát az ész- és történeti jog szempontjából, vagy az udvarok érdekeit
védik egyes jogtudósok. Szorosan államjogi szempontból domaine csak a'
valódi állambirtok, melyly a' nemzet tulajdona, melylynek csak meghat;irozott haszonvétele illetheti a' fejdelmet. E' haszonvétel, mit a' nemzet saját
akaratából enged át, nem lehet ártalmas az állam birtokjogára nézve.
De lássuk a' domainek történeti eredetét. Az államok különfélekép
alakulnak. Megtelepül egy eddig pásztorkodó nomád nép; vagy egy már
megtelepült nép határain túl terjeszti foglalását. A' hóditás idegen népek
tulajdonát is elveszi. Az ekkép megszállott elfoglalt vagy meghóditott
térségek aztán fölosztatnak. Mi a' felosztásból fenmarad vagy szándékosan fenhagyatlk az állam magának tartja fen. E' közös vagyon aztán,

tiiJajtlon.

rolt

,

,

,

midn

a'

keletkezett államnak szükségei szaporodnak , azok fedezéséi-e
támad, pénzügyi forrásként, a' domaine. E' domainekhez

rendeltetik. így

sorozandók mindazon térségek és birtokok is, melylyek magánosok által
czélszerüen nem használtathatnak, természeti tulajdonságok, fekvésük,
vagy terjedelmök miatt, mint a' nagy vizek, erdk, érczcs hegyek. Ide
tartoznak azon birtokok is végre, melylyeket elbbi tulajdonosaik elhagytak, vagy melylyek örökös nélkül maradtak hátra. Az is gondolható,
hogy a' nagyol )b birtokosok saját unidalmaikból szakitnak ki részt az
állam szükségeit fedezni, vagy saját jövedelmök egy részét kötvén le,
mintegy önkényt elismerik az állam birtokjogát vagyonuk egy részére.
polgári országos
INIegtörtént az is hogy egy nagy földesúrnak kedve
hatalomra jutni, 's fejcdclcnmek elfogadtatván, magány uradalmait már
,

j
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kötelezi magát jövedelmeit országos haszonra
módokon támadt eredeti domainek sok utón szaporodhatnak. Szaporíthatja az állam magány szerzés utján, vétel, csere,

mint államfÖnök használja

,

fordítani. 'S az ilyly

öröklés 'sat. által; 's közjogi czimnél fogva, mint hódítás, foglalás, békekötés, elkobozás , vílágiasitás (secularisatió) 'sat. által.
Görögország és Róma közjavai általában közjogi eredetek. Nem így a'

német államokban. Itt a'domaínek vagy kamarai javak többnyíre magányvagy vegyesen magány- és közjogi eredetek. A' frank birodalom alapítói, már eredeti lakhelyeiken roppant magányvagyont birtak, melyljTiek
jövedelmeibl nagy fegyveres kíséretet tártának. 'S római Galliában még
többet foglaltak magoknak. Hasonlóan az egymás után meghódított német
tartományokban, melylyeknek honi törzsfönökeit megölték, elüzék 's birtokaiktól megfoszták. Az ekkép szerzett javak magányjogi természete
akkor nem igen változhatott. A' királyi szükségekrl magánygazdaságilag
gondoskodtak. A' domainek mellett azonban más jövedelmi források is
voltak évi ajándékok, vám, elkobzás, élelmezés 'sat. A' karolingi ház
után ez mind át ment Pipinre és utódíra. Azonban a' trónfoglaló nem
öröködésképen ült be már Childerích javadalmaiba. Ugy tekintetek, mint
kobzott vagyon, melylyben csak mint király, tehát közjogi czimnél fogva
öröködött. Kora azonban még nem volt érett azon különböztetésre; az
állam eszméje, a' közjog még nem vala kifejldve. St a' karolingi ház
kezében, és késbb, a' birodalom feloszlása után is családi vagyonnak
tekintetett. 'S e' magánjogi fogalom csak akkor kezdett megsznni Németországban midn más házak jutottak trónra, nem öröklés, hanem
választás utján. Hogy fogytak lassanként e' javak részint kényszer,
jogi

:

,

részint pazar elidegenítések,

ajándékozások, zálogosítás

'sat.

által, a'

német birodalom történetei adják el.
A' jogi eredet kétségeit sok részben eloszlatják a'domaínek fogalmának
meghatározása körül az államjog kifejlettebb tanai. A' fejdelem és uralkodóház sajátja kétségtelenül mind az, mit családi vagyonképen bírt,
midn az ország fhivatali méltóságára emeltetett, 's mindaz, mit
azután is magánjogi czimen, saját erejébl, szerez. Ellenben az államé,
vagyis a' státuspolgárok egyeteméé mindaz, mi a' fejedelemnek, csak
mint ilylyennek, mint az ország fhivatalnokának, vagy a' státusegyetem képviseljének, vngy általában közjogi czimnél fogva van adva
haszonvételül, vagy örökségképen, vagy a' mit az uralkodók magok
szereznek ugyan, de ugy, hogy egy vagy másképen a' népek fizetek meg
árát. Miként volna lehetséges például valamelyly egyházi javat secularisálni a' fejedelemnek, ha nem az állománytól nyert legfbb hatalomnál
fogva? Hogyan igényelhetné magának a' fejedelem magántulajdonul
azt, mit a' nép pénzével és vérével folytatott háborúkban, vagy állami
békekötések népjogi szerzdések utján szerez ? Mint nevezhetné övének,
mit állampénzen vett, kiváltott vagy épített, 'sat. 's mi egyszersmind
,

államczélokra állíttatott? Azonban e' szerzési módokat és eszközöket is
igen bajos régibb idkben kikutatni. Sok államban azért bizonyos megállapított elvek szerint, hoszszas kutatás után sikerült az országgylésnek
vagy egyezkedés utján a' fejedelem és nemzet közt különválasztani a'
magán és államvagyont. A' heszsz nagyherczegségi alkotmányoklevél
l' .k. hm. Tár. II. h^t.
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ft'

ílomainek két harmadrészét montlá ki

a'

fejedelem magántulajdonának.

Würtenibergbcn királyi kamarai javakra és udvari domainekre osztattak
alkotmánylevclek niegliatározzák az öszszeget,
a' douKiinek. Némelyly
melylyel a' donjainek az állam szükségeihez járulni tartoznak. Korlátlan
uralkodás mellett azonban természetesen kevés íontossáíra van ez elkülönzésnek az állami es fejedelmi magánjavak közt. Itt önkény a' gazda
mindenbon. Sok helyen mégis meg van vonva a' válaszfal a' közjogi és
magánjogi természet birtokok közt, ott is, hol nincs alkotmányos élet.
így volt Austriában már 1848 eltt. Ellenben némelyly országban, hol
nz alkotnuínyosságnak némi árnyéka van, határozottan megtagadja az
alkotmány az államjószágok létezését. így a' waldecki, liechtensteini,
koburg-saalfeldi, nassaui alkotmánylcvél. Még a' badeni alkotmány is
elrebocsátja, hogy bár a' domainek az állam- és fejedelemjog általánosan
elismert (??) elvei szerint az uralkodó és családjának patrimoniuma, mindazáltal 'sat. Igen különös hivatkozás az általánosan elismert elvekre. Csak
némelyly udvari jogtudósok és publicisták, mint Bhnier , Selchow , Florencourt Schmalz hirdetik ez elveket. Van a' ki az államot is a' magánjogi birtokuk sorába teszi. Ellenben a' tekintélyesb jogtudósok, már Ilugo
Grotius és Puftendorftól kezdve egyértelmüleg ellenkezt tanitanak. így
Cocceji, Tenzel , Leysev, Moser
a' tevleges jog tekintélyesb tanárai is
és Klüber. Az utóbbinak német szövetségi közjoga különösen figyelmet
érdemel. A' jogfogalmak zavara kétségtelenül mutat ellenkez példákat.
A' rajnai szövetségirat 27. §-sa szerint a' raediatizált fejdelmek magánbirtokként megtarthatnak minden domainet kivétel nélkül. De hová
vezetne a' jog ilyly magyarázata? E' szerint meg kellé tartania a' szász
királynak a' doraaineket országa elszakasztott részében, meg kellé tartania
Károly herczegnck, miután megsznt is uralkodni, a' braunschweigi
domaineket, 's Németföld királya kárpótlást követeihete a' tle elszakított
Belgiumban létez domainelért. Mi lenne az eredmény a' fentebbi elv szerint,
ha a' német szövetség felbomlanék? A' trónvesztett Witlelsbach, Beutelsbach, Welf'síi't. családok roppantul vagyonosabbak lennének, mint most,
,

,

:

midn

közczélokra is megy a' domainek jövedelmeibl. A' német nemzet
melyly azon javakból fedezte pompás udvartartását több mint
sokkal
harmincz fejedelemnek, st a' státusköltségeket is egy részben,
szegényebb lenne, 's kénytelen volna terhes adókból fedezni a' hiányzó
javadalmakat. Valamelyly elv életrevalóságát az mutatja, ha eszményi
általánosítása nem vezet képtelenségre. 'S ne feledjük, hogy íi' mediatiellenben

,

—

záltak domaineit
Staatslcxikon).

nem

a'

nép nevezé magántulajdonnak (Lásd bvebben;

A' domainek Magyarországon két részre osztattak az 1848-ki forradalom eltt u. m. koronái javakra és kamarai jószágokra. Amazokhoz
,

:

ó-budai diósgyri huszti és tiszai szabad kerüuradalmak, melyly utóbbi az 1791. 7. t.czikknél fogva a' munkácsi és
szentmiklósi uradalmak helyett cserében soroztatott a' koronái javakhoz.
Továbbá elidegenithetlen koronái javaknak tartatnak a' szabad-kiriilyi és
a' jászok, kunok és hajdúk kerületei, minden bánya-,
szepesi városok
só- és harminczadjövcdelmekkcl. A' kamarai jószágok ismét azon uradalmakból és jószágokból állanak melylyek magszakadás vagy htlenség
tartoznak

a'

visegrádi

,

,

leti

,

,

,

,

Domaíne.
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esetében szállanak a' királyi ügyészre. A' korónajészágok elidegenithetlenek; a' karaarai javakat ellenben a' király tartozik ismét más érdemes
honfiaknak elajándékozni. E' különbség hajdan nem létezett. így történt,
hogy II. András, II. Ulászló, I. Lajos 's több királyok az ország uradalmait elajándékozgaták, miáltal a' kir. udvar nyomasztó Ínségbe sülyedt,
's a' honvédrendszer is megzavartatott. Ez vala az ok, mi miatt törvény
hozatott, melyly tiltja némelyly államjavak elajándékozását. Ezért vonták
meg a' különböztet határokat a' koronái és kamrai jószágok közt. 'S az
állományi javak jövedelme hoszas ideig maradt legdúsabb forrása a' közpénztárnak. Mellette, még az állandó sergek rendszere be nem hozatott,
csak csekély adózás szedetett. Ilyly adónemek voltak már hajdan a' szabadosoktól szedett dénárok, élelem- és terménybeli adók (collecta),
lucrum camerae, 's a' subsidiumok és házi adó. (Lásd ,,Die Einkünfte
des Schatz-es im Königreiche Ungarn. Ofen, 1846.", melyly munkában
egy régi magyar camei'alista tévedéseivel és elavult fogalmaival sok
érdekes adat van vegyítve). A' magyar domainek jövedelmeit Fényes
(Magyarország statistikája) 1,000,000 ezüst forintra teszi.
A' magyar domainek pontosabban mint némelyly más , fleg a' kisebb
német államokban vannak elkünözve a' király magán uradalmaitól. A'
magyar király jószágai a' holicsi, sasvári és ráczkevi uradalom.
Vannak végre Magyarországon egyéb közjavak is, nagyterjedelm
egyházi és iskolai alapítványi jószágok, melylyek tulajdonképen szinte a'
státus uradalmaihoz lennének sorozandók mert ha ezek nem volnának,
az egyházra 's iskolákra teend költségek az ország közjövedelmeibl
lennének fedezendök. Ezekrl mindazáltal másuvá tartozik hoszasabban
szólani. Itt még csak a' domainek hasznairól és kezelésérl néhány szót.
Igen sokan kétségbe hozzák, hogy hasznos-e az államnak olyly vagyont
szerezni 's birtokban tartani , melylynek egyedüli értéke és haszna a'
belle nyerend pénzügyi jövedelem. (Tehát itt nincs szó középületekrl,
intézetekrl, melylyek más magasabb czélra szolgálnak, vagy a' közjóllétnek olyly tényezi, mint a' csatornák, vasutak 'sat.) A' pénzügyi haszon
olyly csupán financziális czélra szolgáló fekvbirtokból nem kisebb-e,
mint azon veszteség, melyly a' nemzetgazdaságra belle háramlik? Mert
az állomány soha sem terményez domainein anynyit és olyly olcsón , mint
a' magántulajdonos. Az állam jövedelme ekkép a' nemzeti jövedelem
rovására szaporodik. Ellenben ha az állam túlad domainein (nem is
tekintve, hogy az eladási ár adósságfogyasztásra 's más közhasznú dolgokra fordittathatik) mig az uradalmi jövedelmet elveszti, közvetve
pótlékot nyer a' javított íÖldmivelés folyvást emelked adótkéjében. Az
emelked terményzés egyszersmind szaporítja a' népességet, 's ekkép mind
az egyenes, mint a' közvetlen adó jövedelme növekszik.
Ez állitások
ellenében másfell mégis igaz hogy a' terjedelmes állambirtokok kevesebb
adókivetést tesznek szükségessé 's rendkívüli szükség eseteiben az állam
hitelét emelik. Az assignátáknak, melylyek a' forradalmi Francziaországot
megmentették (bár mértékfölötti kibocsáttatásuk miatt késbb pénzügyi
bukást okoztak), semmi jclentségök nem lett volna, elfoga Itatást sem
nyertek volna a' nemzeti javak nélkül, miknek értékét kejíviselték. A'
domainek ekkép ugyanazon szolgálatot tehetik, mit az egybegyjtött
:
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,

,
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liUainkincsek;

kincsek,

mellett nem hevernek haszon nélkül, mint azon félretett
folyvást jövedelmeznek. 'S vannak a' domaineknek bizo-

'ö e'

hanem

—

—

miknek megtartástlt
pénzügyi tekinteteken kivül
szempontok is az állam részére tartják
fen. Ilylyenek az erdségek, némely ly bányák. Végre a' legtöbb kár a'
domainek kezelésében az állam saját kezelésébl származik. Jó haszonnyos

nemei,

lillamrendöri és nemzetgazdasági

bérrendszer mellett

e'

kezelés

hátrányai

—

elenyésznek.

Miknélfogva

semmikép sem tanácsos általános elvül fölállítani a' domainek eladását.
Inkább kivételesen ajánlandó az,'s különös körülmények közt, ha például
valamelyly államnak igen sok államdomaineja van, ugy hogy a' pénzügyi
haszonból származó nemzetgazdasági veszteség túlnyomó mértékben
mutatkozik, vagy bizonyos, tulajdonaik, íekvésök 's egyéb körülmények
miatt keveset jövedelmez vagyonokra nézve vagy a' rajtok fekv közterhek megváltása, elengedése tekintetében, 's ha a' szükség szrit, vagy
súlyosan a' népre nehezült státusadósságok törlesztésére.
Általanosabb a' vélemény az államkezelés ártalmai ellen. E' kezelés
rendszerint rósz, költséges 's gyakran némi htlenséggel jár. A' haszonbérrendszer jobbnak tartatik. Különösen tanácsos, mind nemzetgazdasági,
mind pénzügyi tekintetben nagy álladalmi javakat, uradalmakat mérsékelt
nagyságú apróbb részletekre darabolva adni ki. így jobban miveltetnek
's több haszonbért is adnak. 'S a' jószágjavitás elmozditására hoszasabb
haszonbéri szerzdést kell kötni meghatározott bizonyos évekre. E'
haszonbéri idszak mértéke változó a' körülmények szerint. Néhol egy
év is elég mint a' kevés mivelést igényl réteknél. Más földekre nézve,
hol javitni 's beruházni is kell, sokan még az öröködési haszonbért is tanácsolják. Mindezekre azonban az államjavak természete és körülményei
adnak legbiztosabb utasítást.
y.
Döme (Károly) polgári szüléktl született Komáromban 1768-ban,
hol az alsó iskolákat, Pozsonyban pedig a' bölcsészeti tanfolyamot végezvén, 1786-ban ugyanitt a' papi fnöveidébe vétetett be. Aldorrá avattatván, ugyanazon intézet jószággondnoka mellé adatott segédül; 1794-ben
szinte ott tanulmányügyel, 1800-tól 1816-ig izsai lelkipásztor, 1815-ben
egyszersmind udvardi alesperes, 1816-ban károly-fejérvári tiszteleti 's a'
püspöknél segédkanonok, 1817-töl fogva pedig pozsonyi valóságos, majd
olvasó kanonok, 'a utóbb a' pozsonyi sz. Imre-növeldének igazgatója.
Munkái mind forditások, következk: 1. Pásztori dal (három izben, ford.
Pozsony 1791). 2. Világ nagyjai! féljetek (ford. németb. egy hazáját félt
igaz magyar, N.-SzomW 1792). 3. A' catliol. tudomány pörben forgó
czikkelyeinek eladása Bossouet után. (N.-Szombat 1793). 4- Metaslasiusnak egynehány játékdaruhjai (olaszb. Komárom 1802). 5. A' ker. kaíh.
tudomány igazsága azon czikkclyekben eladva, melylyekért áltól a' protestánsok és reformátusok elszakadtak. Freindallcr után. (N.-Szombat
1814). 6. Ismét egy két játék Metaslasioból (Pozsony 1815). 7. Bonaparte
Napóleon megbukása. (Kuik után Pozsony 1826). 8. Néhány kivonatok
G. R. L. munkáiból (Pozsony 1838).
A' magy. tud. társaság Dömét,
mingyárt els nagygylésében, febr. 15-én 1831-ben, választá tiszteleti
halála
tagul, ugyanannak pénztárát 1832-ben 300 forinttal nevelte
B.
Z845-ben érte utói, élte hetvenedik évében.
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Donizetti.

Haiti.

's volt
professor a' nápolyi
Donizetti (Gaetano) híres hangszerz
coneervatoriumnál austr. udvari karmester szül. 1797. Bergamóban 's
az ottani lyceumban nevekedett. A' zenében Mattéi kitn olasz contra,

,

;

punctistától 's Mayr Simon némettl vett oktatást Rómában. Amannak
vezetése alatt csakhamar nagy elmenetelt tevén a' contrapunct-tanban,
Bergaméba viszszatérte után (1816.) cantatékat, miséket, quartetteket
irogatott, szorosan ragaszkodva régibb mesterek mveihez 's modorához.
De csakhamar elcsábitá azon fényes siker melylyet az ujabb olasz hangköltk a' nagy tömegeknél modoros hangszerzeményeik által kivívtak 's
elhagyván a' komoly és méltóságos egyházi stylt a' színpadi stylhez
,

,

,

Els

drámai müve „Enrico Conte di Borgogna", melyly VelenEzt három bohózat követé ,,La follia^', „La nozze
in villa"^ és ,,H falegname di Livojiia^^
Majd Rómába menvén „Zoraíde di Granadát^', Nápolyban a' „Czigánynt^' 's a' „Névtelen levelei",
Majlandban „Chiara e Serafinát" költötte. Következtek
„L'esule di
Roma, La regina di Golconda , Ottó mcsi in nna hóra, Olivo e Pasquale,
II filtro d'amore, Marino Faliero
Anna Bolena", részint nagy tragikai,
részint víg operák mik közöl a' „Bájital^' és „Marino Faliero" színpadunkon is adatott. Még nagyobb tetszést nyert 1839-ben „Lucia di
Lammermoor", melylyet a' „Les Martyrs" 's 1840-ben az európaszerte
kedvesen fogadott 's mindenfelé adatott „Ezred leánya" majd „Linda",
„Don Pasquale", „Lucretia Borgia" 'sa't. követtek.
1842-ben austriai
udv. componista 's karmester lett Bécsben, 's 1843-ban a' szépmüvészetek
akadémiájának tagja Parisban. Azóta irta „Dom Sehastian"-]kt, legnagyobb müvét, melylynek elkészülte után rültség jeleit mutatá. Azóta,
az operakedvel világ nagy bánatára mai napig ki nem gyógyulhatott.
Donizetti olyly könynyen játszva, 's élénken költött, mint a' franczia
Auber Anna Bolénát 18 nap alatt irta egyik gyalog-útjában Majland
felé
de épen e' nagy könynyüség okozza felületességét
's azt
hogy
öszszes dalmüvei nélkülözik a' mélységet, eredetiséget 's a' flcsiklandoztatáson fólülemelked való szépséget. Milylyen élete olylyanok müvei
állhatatlan, egy helyen sokáig ki nem tartó volt
maga 's müvei is különféle helyeken
más más ég alatt 's viszonyok közt származván egészen
különbözk. Gyalog utazásain, falusi kirándulásain, gondola-sétáin, miket
szenvedélyesen szeretett, gyüjté öszsze azon könynyed, kellemes melódiákat, mikkel müvei tömvék de ezen vadászat a' kellemes eszmék 's tetszelgs
melódiák után nem teremthete valódi eredeti szépet. Hoszszas ideig
minden kezet 's nyelvet tartott mozgásban mint divatos olasz hangszerz
sok nehézség 's lelkismeretlürdalás nélkül megírta évenkint
5
6, víg és szomorú operáját, 'g a' világ csodálattal fogadta kimerithefordult.

ezében

:

jól fogadtatott.
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tetlenscgét 's hálás volt a' kellemes fülcsiklandásért. Donizetti könynyüszárnyu szelleme pillangókint tudja öszszekeresni a' különféle virányokon,
azt , a' mi müveinek kellemes illatot ad.
Dalmüveiben kétségen kívül

—

sok szép és jó hely van azonban sem azok, mik Rossini színeit viselik,
sem azok, mik ezeket eltagadják, nem számithatnak hoszszabb életre 's
hatásra. Nevezetes azon csodaszerü könynyüsége
melylyel idegent és
sajátot öszszeolvasztani tud,
a' reminiscentiákat nem iparkodik iszonyú
;

,
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Donker-Ciirtius.

Doriní?.

ertcszit Lessel , 's hajukiiúl fogva elvont
erszakolt eredetiségekkel
eltakarni ; ós ez olyly elny, melyly az ö müveinek sok más zenevilági
tolvajokéi eltt, nyájas fogadtatást eszközöl, mig azon másokéi, ellenkez
,

—

eljárás által, gylöletesek lesznek.
Hangszerelése nem túlterhelt, de
mégis sokkal teljesebb és czií'rább, mint hogy a' voealrészcknek ne ártana.
Tételei tiszták 's helyesek, a' mi korábbi alapos tanulmányának következése. Testvére Ahdul Meschid szvdtán zenekarának igazgatója.
A.
Doiiker-Ciirtíiis van Tíeiihoveii (Vilmos) haagai törvényszéki elnök,
jeles hollandi jogtudós, 's bátor képvisel a' németalföldi országgylésen, szül. 1778-ban Ilerzogenbuschban
tanult Leydenben
ügyvédkedett Haagában 's Dortrechtben 's munkás részt vévén hazája közügyeinek vezetésében, 1843-ban halt meg Pauban. Mint tudós és iró az
utrechti és leydeni tudós társaságok tagjává választatott, 's több álnev
röpiraton kivül, jeles értekezéseket irt hollandi nyelven Németalföld
vizügyérl polgári törvénykönyvérl a' halálos büntetésrl 's büntet
ügyekben! bizonyításról , végre, franezia nyelven, a' kereskedési codex-

—
,

,

,

,

,

—

rl.
ez.
Döriiig

György

Vilmos, Asmus, termékeny és kedvelt német
, Ker.
1789. Kasselben, tanúit Göttíngában. Azután a' frankfurti politikai lapot vezette 1818-ig 's annak Iris melléklapját alapította.
A' szerkesztést letévén, utazni ment, majd Sayn-Witígenstein herczeget
követte, mint udvari tanácsosa a' bonni egyetembe. 1824-ben a' ,,Nürnberger CorrespondenV szerkesztését vállalta el, de csak kevés ideig vitte.
Megh. 1833. Wiesbadenben.
Nagy elbeszél tehetséggel bir,dea'
feltalálásban egyszín 's novelláiban hiányzik a' magasb irány és szellemi mélvség. Igen sokat irt. Novellái közöl megemlítjük: „Fhantasiegemalde'' (1822—23); „Der Hirtenkrieg" (3 k. Frankf. 1830); „Növellen" (4 k. Frankf. 1831); ,.Das Opfer von Ostrolefika" (3 k. Frankf.
18S2); ,, Roland von Bremen" (S k.¥ranM. 1S32). Drámai müvei közöl
Cervantes dráma és Gellért vígjáték legtöbb tetszésre találtak. Több
dalmhöz is irt szöveget. II. Henrik szül. 1789. Danzigban; 1814-ben
Jénában theologiát tanúit de fleg a' szép mesterségekkel 's természettudománynyal foglalkodott , és az ottani mineralogiai társ. tagja lett.
1817-bcn Weimarban az ellenzéki lap szerkeszttársa lett de csakhamar
ismét viszszatért Jénába
hol mint magán-tudós éldegélt. O fleg a'
német írók életirásai által lett hiressé, 'sjeles forrásokat nyitott ezekismeretére 's megítélésére.
Megirta névszerint 1823 IS'SO-'ig Herder Klopstock, Biirger, J. Paul, Gellert, Matthisson, Schiller, Goethe 's a' t.életirAsait.
Shakspearet és Byront jól fordította. Amattól 11 drámát adott az
egykötetes schneebergi kiadáshoz, ettl Manfrédot és Sardanapatt ültette
át. Sok jeles dramaturgiai czikket is irt. III. Tivadar egyike a' jelesebb
német színjátszóknak, szül. 1805. Varsóban, hol atyja sóinspector volt;
tanult Berlinben. Keresked lett, de hajlama a' szlnészeti pályára ragadá,
novellaíró,

I.

szül.

—

,

,

,

,

—

,

—

hol, miután apró színpadokon sokáig gyakorolta magát, olyly jelességrc
emelkedett, hogy most a' legjelesebb caracterszereplk egyikének tartatik, a' kit egyedül tartottak méltónak Stuttgartban Seydelmann helyére
versenyezni.
Vendégszeropcin cui-ópaszcrtc nagy dicsséget aratott.
Valódi geniális mvészi természet, rendkívüli szellemi izgékonysággal 's

Dorn-féle házfedelek.

Dorn,

43i)

éberséggel , szép mveltséggel 's csodálatos ügyességgel a' különböz
szójárások és arczkifejezések utánzásában ; chamaeleoni tehetség, ki a'
maga egyéniségét ugy el tudja rejteni, hogy legközelebbi ismerse sem
ez.
fedezheti fel a' felvett álarcz alatt.
Dorn (Ilenr. Laj. Egmont) német hangszerzö, szül. 1804-ben Königsbergben; mostoha atyja a' hires zongorajátszó Schindehneisner volt.
,

—

1826-ban

irta

„Die Rolandsknappen" melyly Berlinben
els operáját
Következtek: „Der Zmiberer und das Ungethüm,^^
:

tetszéssel adatott.

„Die Bettierin" melylyhez Holtéi 's Abu kara, melylyhez Bechstein irt
szöveget; irt több balletet is. Utóbbi operája „Der Schöffe von Paris."
Legutóbb rigai karigazgató lévén, ott zeneegyletet alkotott, 's a' jó izlés
:

terjesztésére igen sokat tett.

—

ez.

Dorii-fi'Ie házfedelek. Az építészek figyelmét rég óta foglalatoskod's olyly lapos fedelek
tatja a' házak hegyes fedeleinek czélszerütlensége
feltalálása, melylyek az éjszaki idjárással, t. i. a' hóval, daczolhassanak.
Azon fóldnemek, miket e' czélra az olasz használ, másutt nem találhatók;
a' réz- és vaslemezek igen drágák , a' sok helyütt szokásba jött hor,

gany (Zink) fedelek olcsóbbak ugyan, de nem

kielégitök,

mert

a'

lemezek

öszszeforrasztásánál kis törések alig kikerülhetk, a' szeglyukak 's rozsda
gyakori javítást kivannak, ers szélvész gyakran az egész fedelet feltacsak igen óvatos rálépést engednek,
karja, 's mint minden érczlemez
miért inkább csak erkélyekrei feltételes használatra alkalmasok. A' kát,

rányos papírral tett itt ott sikerült kísérletek csak kísérletek maradtak, 's inkább csak könynyü nyári épületeknél alkalmazhatók. Dorn, gyárbizottmányi tanácsos Berlinben, tehát kísérletet tett a' legegyszerbb,
mindenütt található anyagokból olyly fedéltömeget készíteni melyly az
könynyen készüljön 's olcsóba kerüljön.
emiitett czéloknak megfeleljen
,

,

:

,

,

Németországon nagy elismerésre talált; a' gyakorlati
mi nem gyakori eset 's Berlinben az uj
épületek jó része ilyly módon fedetik. Az eljárás eredeti módja pedig
következ A' födélgerendákra közönséges léczek ugy szegeztetnek egymás mellé, hogy a' vegyitek a' közbüls hasadékokban helyet találhasson.
Kiszapult agyag cserlével vagy csávával (Lohe) szorgalmasan öszszegyuratik, olyly arányban hogy amabból egy harmad, ebbl két harmadrész
vétessék. E' vegyitéket '/3 vagy '/g hüvelyknyi vastagságban kell gondosan
melyly száradt
a' léczekre kenni kézzel vagy lapoczkával. Ha a' kencs
állapotában veres nemezhez (Filz) hasonlít, 's már ilyly állapotban is
ellenáll a' közönséges esnek, a' napon egészen kiszárad
kétszer le kell
önteni 's bekenni forró, tiszta kszénkátránynyal. Ez ugy áthatja a' ruganyos tömeget, hogy az, ha a' kátrány kihlt, érczlemezhez hasonlít szilárdságára nézve. Egy befedés is elegend lehet, hajói végeztetik; azonban az
Találmánya

éjszaki

élet elfogadta az uj találmányt, a'

:

,

,

,

eljárás ismétcllietö.

Hogy

a'

kátrány

a'

küls légemésztéstl megóvassék,

utolsó felöntés alkalmával valamelyly gyantás szerrel kevertetik, 's felszíne darabos fövenynyel hintetik be, mibl érczszerü, kemény héj származik. Magán a' szerzn kívül Lincke adott ki könyvet 1837-ben e'
találmányról. E' fedél biztosnak mutatkozik es 's hó ellenében ; azóta

hogy ujabb vegytani adalékok

több kísérlet

tétetett,

ereje ellen

biztosittassék.

is

—

A.

által a' lég és

nap
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Dorow.

Dorow

(Vilmos) iró

's régiségbuvár , srületett
1790-ben KöuigsbergMarienburgban 's Königábergben.
Jóllehet már hivatal
várt számára errl lemondott *8 a' legelá kereskedházak egyikében
keresett állomást, 'g ott maradt 1811-ig, c' mellett a' mathematikai
tudományokat folytatta. Miután 1811-ben ezzel is felhagyott, eltÖkéllé
ma^át Franczia- és Olaszországba utazni. Gyalog ment Parisba. Ugyanaz évi decemberben Kritsemark porosz követ, ki t már elbb ismeré,
szóbeli meghagyásokkal Berlinbe küldte Hardenberg státuscancellárhoi,
ki neki 1812. martiusban fizetóses hivatalt szerzett a' franczia udvarnál
Onnét 1812-ben viszszatérvén, a' jöv évi februárban , mint önkénytea
vadász beállott a' második rezredbe Boroszlóban. A' háború kiütése
után minden ütközetben részt vett
fegyverszünés bekövetkeztével ismét
szolgálati
viszonyba állott a' státuscancellárnál
kitl Lengyelhonba
küldetett, hol Pária bevételéig maradt. Ezután Díjonba utazott a' statuscancellárhoz-, honnan majnai Frankfurtba küldetvén, ott az egyesült
hatalmak katonai kórházai felett felügyelt. Ezen hivatala is megsznvén,
1815. búcsút vett a' katonai élettl, 181 G. mint követségi titoknok ment
Dresdába, 's ugyanazon minségben 1817. Koppenhágába, midn egy
veszedelmes betegség kényszerité t Wiesbadenben keresni gyógyulást.
Ezen id tájban kezdé régiségi vizsgálódásait és ásásait, mi nevét olyly

ben,

—

tanult

,

,

,

;

,

—

hiressé tette.
1820. a' régiségtan igazgatójává neveztetett ki a' rajnawestpháliai tartományokban. D. alapította a' hazai régiségek musenmát
Bonnban, hol 1822-ig maradt 's honnét a' külügyministoriumba lépett
viszsza. //an/£?«í»er^hg. halála után féldijjal nyugalomba tétetett. 1827-ben
a' porosz királytól segedelmet knpott Olaszországba! utazásra, hol igen

nevezetes fölfedezéseket és ásatásokat tett

régi Etruriába,

's a' nagy,
régiségek gyjteményét
szerzetté. Meghalt 1846. Hálában. Munkái; „Opferstálfen vnd Grabhügel der Germánén am Tí/íí-^n." (2 kötet. AViesbaden 1819
21.); ,JIorgenlandische Álterthümer." (2 füzet. Wiesbaden. 1819
21. 4); „Denkmüler germanischer und römischer Zeit in den reinisch-weslphalischen
Prorinzen.'' (2 köt. Stuttgart. 1823—27. 4); „Denkinaler altér Sprache
und Kunst.'' (2 köt. Bonn és Berlin. 1823—24.4); „Notizie intoi^o
alcuni vasi etruscki.'' (Pesaro 1828.) „Etrvrien und der Orient, nebst
Thorionldsens Darsfellung der 1828 entdeckten etrurischen Alterlhiimer.''
(Heidelberg 1829.); „Voyage archéologique dans V ancienne Etrurie,^'
(Paris 1829. 4.). Mint archiiológnak sok megtámadásokat kellett szenvednie bár más oldalról a' részére inkább hajló birálók, jó Ízlést, éles
elmét 's szaktudományt tulajdonitnak neki.
B.
Dorus-Gras aszszony, szül. Parisban 1810; a' párisi conscrvatorium
nevendéke; elbb Brüsselben szerzett koszorúkat, 1831 óta a' párisi nagy
daljáték disze volt. Tehetsége, nielyly fleg a'szivre tudhatni, kimeríti a*

most

a'

berlini

museumban

a'

etruriai

felállított

—

—

,

;

,

—

harmónia minden kincísét
ingerét. Enyelegve játszik

,

a'

mvészetileg kimvelt vocalisatlo minden

hangokkal, 's hangja a' legváltozatosb modulátiókban adja jelenségeit ritka hajlékonyságának 's egyszersmind merész erejének. A' nagy párisi operának egyik legragyogóbb oszlopa.
ez.
Dóst iMolinilied Kliail. Anglia gazdagságának és ])olitlkai hatalmának egyik legfbb alapja kelet-indiai birtokában fekszik. Ennek köszöna'

—
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leginkább kereskedelmének roppant virágzása tengeri erejének
túlnyomó kifejldése és az hogy minden volt 's lehet contmental rendezerrel biztosan daczolhat. Nem veszti-e el egykor ezen életkérdósü
birtokot, iigy mint éjszakamerikai gyarmatait, a' felvilágosodás és a' nép
,

,

's
szabadságérzelmeinek kiképeztével, a' jöv kérdése,
melylyre azonban csak hoszszasb évtizedek után felelendnek az események. Sokkal közelebbi azon kérdés valljon nem létezik-e olyly hatalom, melyly jelenleg fenyegethetné veszélylyel? Azon sokféle népségek
melylyek Indiát és közép Asiát lakják, önmagokban Anglia birtokaira
nem lehetnek félelmesek. A' baj egyedül csak éjszak fell keletkezhetik.
Azt hogy a* pétervári hatalom India birtoka után vágyakodik, senkisem
tagadja többé. P^rre mutatnak azon különböz idkben muszka státusférfiak és hadvezérek által készített tervek, melylyeknek tárgya India
elfoglalása volt. Ezt bizonyítják Khiva ellen tett expeditiói is. Az angol
ind birtok részint az ind óceán részint áthathatlan hegységek által majd
minden oldalról biztosíttatik. Egyedül azon vonal, melyly az Indus folyam
által képeztetik, nyit utat és nyújthat lehetséget az elnyomulhatásra.
És ezen vonal nyitva áll a' pétervári udvar mködéseinek. Mert Persiának nem csak nevezetes részét megszerezte magának, hanem azon hatalmat is, melyly Persiában uralkodik, olyly alárendeltségben tartja, melylyel
kénye szerint rendelkezhetik. Az Indiába vuló elnyomulhatás a' források
'suták hiánya, nagy hegységek, havasok és mérhetlen homokpuszták
miatt temérdek nehézségekkel lenne öszszekötve. De ha az lehet,
egyedül csak Persiából Herat, Kandahar, Kabul, Peschawer és Attockon át történhetik. Hogy azonban ilyly expedítio ez egyetlen utón is
kivihet legyen elkerülhetlen hogy Persia és Afíghanistan közt baráti
öszszeköttetés létezzék, csak így lehetvén a' támadó mködésre elegend
biztosítékot és támaszpontokat szerezni. Ez az oka, miért a' pétervári
udvar részint a' portával kezdett több ízben alkudozást Persia felosztására, melyly tervére a' persa követet is megnyerte magának; részint az
aíFghanokkal szövetkezett. Persia és az affghanok közt a' szövetkezés és
öszhangzás igen nehéz, mert a' politikai gyülölséghez valláskülönbség
is járul, a' Persák eretnekeknek tekintetvén az orthodox affghanok által.
Az utóbbi évtizedekben azonban ezek mind Persiához, mind Pétervárhoz sokat közeledtek. Es e' tekintetben bír históriai nevezetességgel
Dóst Mohamed. Ezen fejdelem ki mveltsége és szelid kormányzata által
nagy nevet szerze magának közép Asiában, született 1798. évben. Egyike
azon Barekczi vagy Barukschí fivéreknek kik a' kabulí fejedelmet Mahmudot minthogy atyjokat orgyilkosilag megölette, elzték. Mahmud
Heratban meghalt és fivérei Zeman és Schah Schudscha angol védelem
alá adták magokat. A' barukschí testvérek közt 1833-ban viszályok ütötmelylyek azzal végzdtek
tek ki
hogy az öregebbik Kokal Dil Khan
Kandahart, Sardar Mohamed Peschavert és a' kabuli királyságot Dóst
Mohamed nyerte el. Dóst M. 1835-ben kabuli^ királynak koronáztatta
magát és Muhamed Gazi nevet vett fel. Egész Asiában seholsem volt ez
idben található olyly szelíd és emberies országlat mint a' milylyet D.

önálló életének,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Mohamed vitt, miáltal népének vonzalmát és szeretetét tökéletesen megnyerte, mibl sok európai fejedelmek is tanulhatnának. Kormányzatának
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minden

törckv(5se népe boldogltására volt irányozva és különösen a' kcroskcdelem védése és emelése által a' nemzeti vagyonosságot 's jóllétet igen
magasra emelte. E' törekvéseiben azonban tetemesen háborittatott
különféle megtámadások és háborúk által. Nem említve a' bel zavarokat
a' sikhck 1835-ben RundschitSingh unokájának vezénylete alatt Peschaverból rontottak be de az ottani szorosokban megverettettek. Késbb
maga Rundschit Singh támadta meg Kabult, de Gumrudnál ö is legyzetett. Még több bajt okozott a' trón vesztett Sc/mí/sc/m/í, ki AíFghanra
Kabulra, Peschaverre, igényeket formált. Ez Kundschit Singlihel szövetkezett, neki Ígérvén Affgliant Peschavert 's még több birtokrészeket.
Azonban ez meo- nem tartva szavát, önmaíja kezére dolgozott. Schudschah
pedig, bár Kandaharig elnyomult, Kabul hegy szorosai közt tönkre tétetett
egész seregével. Ezen megtámadások és veszélyek ellenében D. Mohamednek szükségkép kellé trónja biztosításáról gondoskodni. A' sikkeket,
Kundschit Singhet és a' trónvesztett Schudschah az angolok segítették
és pedig minden kitelhet eszközökkel és nyiltan. Ezen körülmények az
angolok által, kik Schudschaht Kabulba viszszahelyheztetni akarták,
elmellzött és ellenségei által megtámadott D. Mohamedet arra kényszeritették, hogy Persiában keressen magának segélyt. így eszközlötte
Ano-lia önmaga az affo^hanok és Persia közti öszszeköttetést. Erre D.
jSIohamed azáltal is ösztönöztetett, mivel Kabul fvárosban 60,000 lélek
közt 12,000 persa bevándorlóit család lakik, kiknek köszönheti leginkább a' Barukschi család trónra emeltetését és Schudscháhék elzetesét.
Általában ezen persáknak vagyonosságok és értelmiségök folytán a'
népre kizárólagos és elhatárzó befolyásuk van. Maga D. Mohamednek
anyja is persa
volt. Ezen persa szövetkezés azonban szükségkép a'
pétervári udvarral való szövetkezést is maga után vonta minthogy Persiában a' muszka czár bir kizárólagos befolyással
melyly felemészti
egészen Persia életét és minden tevékenységét. Egész Asiában csak egy
elv uralkodik, a' muszka és Anglia közti ellenségeskedés. Az események
és viszonyok Kabulban a' muszka hatalmát alapították meg. Már 1835ben küldött D. Mohamed Pétervárra áocnsekct, kik Kabul részére a'
czártól segélyt kértek és ezért késznek nyilatkoztatták D. Mohamedet
minden lehet szolo-álattételekre. Kabul és Persia 's Pétervár között a'
legszorosb öszszeköttetés létesült. D. Mohamed közeledése legszívesebben
fogadtatott, mert semmi sem lehete az éjszaki hatalom indiai terveinek
érlelésére kedvezbb az affo-hanok barátságinál. Ez okból D. INIohamed
mind pénz- mind katonai segélyrl biztosíttatott. Es a' teheráni muszka
követ gr. Simonitsch D. Mohameddel folytonos közlekedésbe tevén
Enynyire
magát, ennek fentartására Kabulba külön ágenst küldött.
haladott az Aífghanistan és Pétervár közti viszony, midn azt az angol
kormány komolyabb figyelemre kezdte méltatni.
183G-ban lord Auckland neveztetett ki kelctindiai fkormányzónak. Ennek megérkeztével
az angol politika egészen uj térre ment át. A' körülmények tökéletes
kiismerése végett Burkes és több ügynökök küldettek a' britt kormánytól Affghanistanba. Ezek mind azon tudósítással tértek viszsza, hogy az
ottani Barukschi fejedelmek egészen a' persák és muszkák pártján állanak. A' kormány belátta azt mikép ind birtokai biztosítására Aíighanis,
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tant Persia ellenében mint védfalat kell tekintenie és pedig annálinkább,
mivel Persiában korlátlan befolyással birt a' pétervári kormány. Tehát
azon vonalt, melylyet a' Nilus nyugoti részei képeznek, kellé biztossá
tenni. Ez okból törekedett Auckland arra, hogy Aífghanistanban az angol
uralmat alapithassa meg, mire kedvez alkalmul szolgáltak azon bel viszámelylyek az ottani fejedelmek és praetendensek közt
lyok és háborúk
dühöngtek. Ezekbe beavatni magát és D, Mohamedet ki a' persák és
muszkák barátja és lekötelezettje volt, semmivé tenni, volt az angolok
kitzött iránya. Ennek folytán 1. Auckland elhatározá Schah Schudschaht trónjára viszszaállitani, hogy ezáltal Affghanistan muszka-persa
szövetségétl elbbi önálló politikájára térjen viszsza. így keletkezett az
1838-iki és39-iki hadjárat, melyly D. Mohamedre nézve igen szerencsétlenül ütött ki. Az angolok Rundschit-Singhhel szövetségre léptekés Schudschaht rábeszélték, hogy D. Mohamed ellen mint trónkövetel lépjen fel.
1838. év vége felé 1 5 ezerbl álló hadsereg állittatott ki, melylyhez Schudschahnak 6,000-nyi hadteste járult. Az egész hadsereg tábornok Keane
vezénylete alatt és 3 hadtestbl állott. A' bengáli 8, 000-bl állót Keane
vezette, a' másik Bombay-ból vonatott öszsze, a' harmadik Schudschah
vezénylete alatt elseregnek használtatott. November végén indíttatott el
az Indus folyam felé. Ezen angol hadjárat a' legterhesebb akadályokkal és
veszélyekkel volt öszszekötve. A' Sindek emiijei nem csak nem nyújtottak igéretjök szerint segélyt a' sereg élelmezésére st mindenféle nehézségeket idéztek el az elnyomulás hátráltatására. A' népségek tömegestül keltek fel és háborgatták az angol csapatokat. Mindenfelé lázamelylyet maga a' termédás ütött ki veszélyeztetésére azon útnak
szet is rendkívül nehézzé tett. Minden ut nélkül roppant hegységeken keresztül kellé haladniok
miután a' mérnökök olyly meredekeken készítettek utakat, melylyeken kocsi még sohasem haladott át. És
e' köves, hegyes pontokon olyly roppant forróság uralkodott, hogy délben a' sátorok árnyában 30 fokra emelkedett. Vízben pedig olyly nagy
hiány volt, hogy az emberek és állatok kidltek az útban szomjok miatt,
így haladott az angol hadsereg D. Mohamed ellen. 1839. febr. 16 és
17-én egy rögtönzött hajóhídon átment az Induson. Aprilben a' sereg
Kandaharhoz érkezett, hol D. Mohamed testvére uralkodott. A' város
közelében a' Barukschi testvérek 12
13 ezer embert állítottak fel, de az
angolok közeledtével mind szétoszlottak. Május 8-án Schah-Schudschah
Kandaharban megkoronáztatott. Május közepén újra folytattatott a'
hadjárat. Egy hely a' másik után bevétetett. A' bevehetetlennek tartott
Ghizni is hová D. Mohamed kincseit rejtette volt és egyik fiát 3,500
emberrel rizetül rendelte május 23-án csekély veszteséggel néhány óra
alatt elfoglaltatott, ámbár a' Barukschik hslleg védelmezték magokat.
D. Mohamednek egy fia Mohamed Ubsul is kézre került 's Indiába
vitetett. Az angolok e' gyzelmek után Kabul ellen indultak, melyly
augustus elején szinte angol kezekre jutott. 7-én Schudschah bevonult
seinek. fvárosába.
D. Mohamed többször meg akarta újítani a' támadást, de vasalljal elhagyták
és serege majd egészen elszéledett. Nem
volt tehát mást mit tennie
mint az ernek engedni és vlszszavonulni.
Sokféle hirek keringtek az iránt, hol tartózkodott 39-i veszteségei után.
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hogy Bokharában várt azon idro,

raelyly iobb
alkalmat nyujtiiat ismcti felkelésre. Mások
6zerint pedig Kondiis- vagy Kulumban uralkodó sógorainál keresett
menedékhelyet. Az angolok mint egy 3,000 fbl álló sereget hagytak
hátra Kabul biztositánára és Indiába viszszanicntek.
Kabul azonban
nem maradhatott biztos békében. A' vidéki népségek többször fellázadtak
és Schudschah embereit agyonverték. Bokhara és Kondus is ellenségcsen
viselte magát Kabul irányában. És igy azt, hogy egész AíFghanistan
öszszehangzólag angol befolyás alá jjön, kivinni nem lehete. így érkezett el az 1840-ik év. Ekkor D. Mohamed ismét megjelent rejthelyéböl.
Egyik sógora csatlakozott hozzá és 10,000-fnyi sereg élén indult meg
Kabul viszszafoglalására. A' szerencse azonban nem kevesbbé volt
mostoha iránta jelenleg is mint 39-ben. Sept. 18. Dennie dandár parancsnok által megveretett és sebesülten Kohistanba kénytclenittetett vonulni.
A' nagyravágyás népe iránti szeretet és az angol gylölség azonban
nem hagyták öt nyugodni és alig gyógyultak be sebei, ismét lóra ült.
Octoberben uj sereggel jelent meg. Denov. 2-án Purvur mellett semmivé
tétetett. Az általa vezénylett sereg is ingadozván ragaszkodásában és
hségében magát önkényt átadta az angoloknak. Ezek Keletindiába
vitték öt, hol a' kelet-ind társulattól kapott nyugpénzböl élt. így sikerült
az angoloknak eltenni láb alól azon férfiút ki a' persák és muszkák
iránti barátsága és szövetsége által az angol-ind birtokra mindig veszélyes leendett. De nem sikerült hasonlóan a' pétervári befolyást megsemmiteni. St ellenkezleg az az angolok elüzetése után 42-ben és az erre
következett kegyetlenkedéseik 's pusztításaik folytán AfFghanistanban
még magasb fokra emelkedett, valamint az angol érdekek veszélyeztetésére közép Asiában is naponta nagyobb és nagyobb haladást és foglalásokat tesz. ~ Sz. I.
Douville (Kcr. János) a' legújabb kor egyik nagyhirü utazója, szül.
1794. déli Francziaországban,'s gyermekkora óta utazásokra készült. Tetemes vagyonnal birván, meglátogatá Asiát 's Amerikát. Chinába nem nyomulhatott be de
portugalli kereskedk eladásai által felbuzditva,
bement Kongóba 's Afrika belseiébe. San Filipéböl indulva átbarangolá
nemcsak a'portugall hatalom alá vetett Angola és Benguela királyságokat,
hanem az ezektl keletre 's éjszakra fekv ismeretlen néger földeket is.
1831-ben szerencsésen viszszaért Parisba 's tudósításai a' földirati társa-sághoz, melylynek titoknoka, olyly nagy figyelmet ébresztettek, hogy
Lander és King eltt nyeré meg a' dij-érdempénzt melyly az 1830-iki
legfontosb felfedezésnek adatott. A' londoni geographiai egylet Barrow
ajánlatára, tagjává nevezé. Munkája
,,Voyage au Congo et dans l'inle30" igen gazdag adalékokat
rieur de VAfrique fait dans Vannées 1828
nyújt a' földleiráshoz.
ez.
I)rása*sám 1. Élelmi szerek.
Draíhíiie, egy, Mannheimban feltalált, '& feltalálója Drais erdösz után
nevezett kerekes járgép, melylynek segítségével a' rajta ül, ha jól tudta
a' gépet kormányozni, jó egyenes utoii, egv
óra alatt egy mérföldet is
haladhatott. A' várakozásnak meg nem felelvén csaknem egészen elfelejtetett. Legújabban az angolok ismét felfogták ez eszmét 's Pedomotic
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név alatt tovább fejtették melylynek három. u. m. egy els *s két hátulsó
kereke van, 's amazzal vezettetik.
A.
Drake. (Friedr.) szobrász Pyrmontból, 's 1844 óta berlini kir. professor, Rauch legjelesb tanítványa. Sok jeles mellszobor 's érczöntvény van
tle, de legszebb müve Jvstvs Mser népirónak colossál érezemléke
Osnabrückben.
ez.
,

—

—

Dráma, Dramaturgia.
Draseke

1. Színészet, szinköltészet.
(Ján. Henr. Bern.) evang. püspök, 's hires egyházi

szónok,
1774. Braunschweigban. 1822-ben lett
superintendens Poroszország Sachsen tartományában 's magdeburgi els lelkész. 1842-ig e'
hivatalában mködött; ekkor egy névtelen iratban keményen megtámadtatván és Sintenis lelkész ügyében a' magdeburgi tisztviselöséggel is kellemetlenségbe bonyolódván
elbocsáttatását kérte, 's ismételt kérésére,
meg is nyerte fizetése felének meghagyásával. Azóta Potsdamban élt,
hol idrl idre egyházi beszédeket tart a' kir. család eltt.
írói munkássága, némi polémián 's ifjúkori költi kísérleteken kivül, kizárólag
hitszónoki hatáskörére szorítkozik. Mint hitszónok számos küls elny
's a' szépségnek igen
élénk érzete által gyámolittatott; müvei nem csak
jók, de szépek is 's bennök az aesthetikai elem fontos helyet foglal el.
Mélyen ismeri az embereket, 's ügyesen vizsgálja. Hittani rendszere: a'
biblia 's eltte ennek magyarázata minden mataphysikai szrszálhasogatás nélkül, a' hitszónok legfontosb, st egyetlen feladása. Beszédeinek
aesthetikai tökéletessége az idvel nevekedett. E' mellett mindig szemmel
tartá hallgatói szükségeit, 's beszédei mindenkinek érthetk. Nyelve
sajátszer. A' hitszónokszék Jean Pauljának szokták nevezni 's az anynyiban igaz
mert nála a' gondolatok 'a érzelmek gazdagsága
találó
elmésség, hév,'s a' nyelv feletti csodás hatalom egyesülve taltáltatnak.
Legkitnbb munkái ,,Zur Beförderung wahrer Religiositat" (5 egyli.
heszéd ndQ)', „P7'edigten fíir deíikende Verehrer Jezuí' (5 köt. Lüneburg, 1804—12: 4-ik kiad. 1818); „Glavbe , Liebe und Hoffnung''
(Lüneb. 1813; hatodik kiad. 1834); „Deutschlands Wiedergehurt
eine
Reihe evang. Reden'' (3 köt. Lüneburg 1814); „Predigten ber freie
Texte" (2 köt. Bremen, 1815)
„Gemalde aus der heiligen Schrift"
h.
(4 gyjtemény, 1812-28) 's a' t.
Draxler (Károly Ferdinánd) elbb, mint iró Manfi-ednek nevezé magát, 's utóbb ebbl Draxler-Manfred nevet képezett. Született 1806-ban
Lembergben, élt Prágában, a' hol tanult is; utazásokat tett Londonba és
Parisba; Prágából Meiningenbe 's késbb majnai Frankfurtba ment, hol
mindeddig tartózkodik. Munkái „Eszlair in Prag" (Prag 1826) ; „Romanzen, Lieder und So«eí/e-' (Prag 1826); „A'eMereGerfeWííe" (Prag 1829);
„Novellen" (2 köt. Lipcse 1836); „Geíi^fA/t^' (Frankfurt 1838); „Fahrten"
(Erlangen 1839); „Die Alté aus Livadostro'" (regény. Frankfurt 1844).
Angol és franczia költemények fordításai, regények, versek, novellák
különböz folyóiratokban. Gyöngéd, mozgékony költi tehetség, telve
szelid érzelemmel 's kellemmel, azon tulajdonok, melylyek Dráxlert a'
lyrai költészetben kitüntetik; fordításai hivek 's nagy ügyességgel készitvék. -- B.
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eseiiioiiyek. Máj. 3-tül 9-ei<í 184l>. A' legújabb dresdai, pfalbádenl esenicnyek, tanúbizonyságot tesznek a' német nép magas
lelkesedésérl a' német egység ügyében. Szászországban ezen lelkesedés elébb nyilatkozott eselekvleges kitörésben, mint sem a' kiegyenlités
útja megkisértetett volna, mieltt a' tartományigyülés vagy csak kihalgatta volna a' király okait, melylyek
a' német birodalmi gylés kivánatainak megtagadására indították. A' helyett, hogy minden törvényes
eszközt kimerítettek 's a' közeledés minden módját megkísértették volna,
miután a' német birodalmi alkotmány elfogadását a' király megtagadta,
a' nép torlaszokat emelt és erszakhoz folyamodott. Pedig erre kevesebb
ok volt Szászországban, mint bárhol másutt, mert a' szász kamarai baloldal már elébb épen olyly makacsul vonakodott, mint késbb a' király a'
frankfurti határozatokat feltétlenül elismerni , st egy világosan kifejezett határozat által hozzászólási jogukat fentartották minden birodalmi törvényekhez igen hihet hát, hogy a' birodalmi alkotmány csak
ürügyül használtatott
valóban pedig a' respublicai párt használta fel
ezen habozást tervei kivitelére. A' kormány látván az eljeleket,
fegyverkezési készületet tett. Sorezredek osztályai foglalták el a' várat
a' lovagkaszárnyánál 6 álgyu állíttatott fel, fedezve a' gyalogság
által a' fegyvertárban fegyverek állottak készen és mindenfelé parancsok
mentek a' csapatok öszszevonására. Mig a' várba minden bejárat belülrl
elzáratott, a' nép kívülrl ugyanazt tette az utczák felkel tömegekkel
teltek meg, szónoklatok tartattak a' néphez melyly a' porosz csapatok
érkezésének hirére különben is fél volt ingerelve. A' városi képviselk
öszszegyülekeztek, hogy egy védelmi bizottmány alakításáról tanácskozzanak. Az izgalom mindinkább növekedett, a' riadó fegyverbe hitta a'
polgári katonaságot. Csakhamar merész támadást tettek a' fegyvertárra,
melylyet a' sorkatonaság védelmezett. Végezetre megnyíltak az épület
kapui, de csak azért, hogy a' vetágyuk sürü záporát ontsák a' tolongó
népségre. A'vérengezés nagy volt. Igen sokan estek el. ,, Árulás! árulás!"
rohantak , a'
e' szó hangzott mindenfell. A' tömegek a' tanácsházra
háromszín zászlót kitzték
és a' polgári katonaság viszszalépett
vezetjének Kaufmannak helyére, kinek életét is fenyegették, az elébb
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görög szolgálatban lev alezredes Heimét
kövekkel dobálta a' királyi palota ablakait

Az

tették.
,

elkeseredett nép

és a' neustadti

zászlóalj a'

polgári katonaságból
a' hidon keresztül Altstadtba vonult. A' községi
garda felügyelete alatt rakta a' nép a' torlaszokat a' katonaság gyengébb volt, mintsem ers állomásaiból a' torlaszépitk ellen nyomuljon,
és a' szerencsétlenséget gyökerében elfojtsa ; 's ez volt oka
hogy a'
város belsejében csak hamar 50 torlasz emelkedett a' legtöbben egészen az els emeletig nyúlván, kövekkel jól megersitve és német zászlóval díszítve. A' dolog ezen állásában sem lett a' király engedékenyebb,
daczára a' számtalan kérelemnek, és hogy a' további ostromlásokat kike,

;

,

,

Zschinsky, Beust és Rabenhorst ministerek kíséretében Königsteinba
ment. Késbben, a' vasúton,
század vadász érkezett. Délután a' védelmi bizottmány a' városi képviselk, tanács és a' nép democrata részébl
ideiglenes kormányt alakított, mely lynek tagjai \o\UxkTzsrhinier ügyvéd,
kormányi titkos tanácsos Todt és kerületi h'iztos He ubner; 's egyszersmind

rülje,
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Polgárok a' király és ministerek meg-=
ország kormány nélkül hagyatott. A' birodalmi alkotmányt
megtagadták. Polgárok! a' haza veszélyben van. Szükségessé lön egy
ideiglenes kormányt alakitani. A' drezdai védelmi bizottmány és a' nép
képviseli alulírott polgárokat ideiglenes kormányul nevezték. Drezda
városa derék példával ment az ország eltt 's megesküdött a' birodalmi
alkotmánynyal élni és halni. Mi Szászországot Németország kormányának oltalma alá helyezzük, melylyet a' birodalmi alkotmány ehsmert. A'
haza minden vidékérl csapatok rendeltettek be 's ezennel rendeltetnek.
A' legszigorúbb engedelmességet kivánjuk az ideiglenes kormány és
fparancsnok Heinze alezredes rendeletei iránt. Parlamentaireket küldendünk a' sorkatonasághoz, felszólítani ket, hogy az ideglenes kormány
ilylyen felszólítás tétetett közzé

szöktek.

!

:

Az

,

,

rendeletének engedelmeskedjenek. Ot is kötelezi a' fenálló kormány, 's
Németország egysége és szabadsága. Polgárok! az elválás nagy órája
Mi hozzátok állunk,
ütött. Most vagy soha. Szabadság vagy szolgaság
álljatok ti mihozzánk! Aláirva az ideiglenes kormány Tzschirner , Henbner, Todt". A' katonasághoz különösen is felszólítás ment, hogy a' király
és ministerek megugrása után az országot közösen védelmezzék az ideiglenes kormánynyal és a' népnek testvérkezet nyújtsanak a' birodalmi
alkotmány védelmezésében ,:Kövessétek több derék katonák példáját.
Ne feledjétek el hogy esküszerinti álladalmi polgárok vagytok hogy a'
nép jogának és szabadságának fentartásaért kell rködnétek. Arra vagytok hivatva hogy megmutassátok a' népnek miszerint vele tartotok.
!
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,

Az

veszélyeket elhárítani, igénybe
hogy a' csapatok öszszebarátkoznak
rség egy kézre dolgozott azzal.
Azonban a' Zwickau és Chemnitzben állomásozott testrezred 's egy lovasüteg éjjelre beérkezett, 's a' szürkület óráiban újra kezddött az utczai
harcz. Kezdetben csak csatártüzelések történtek; a' Zwingerwall- és
brühli terrasset foglalták el, hogy a' fegyvertárrali öszszeköttctést fentartsák, hol fhadnagy von Freyesleben megjelent, és a' nép tüsténti távozását követelte. Ellenállásra nem is lehetett gondolni, 's igy kevés szóváltás
után a' polgári katonaság eltakarodott, 's a' torlaszok mögé oszlott szét,
honnan élénken tüzeltek a' csapatok ellen, melylyek még a' képcsarnokból is ltték a' felkelket. A' torlaszroham, melyly 6 fontosokkal történt,
ezen a' napon semmi eredményhez nem vezetett; még május 5-én sem
vettek be a' csapatok csak egy torlaszt sem. Estefelé, 5 óra tájban egy
porosz zászlóalj érkezett meg a' Sándor császár ezredbl és Neustadtban
szállásoltatott el. Erre az ideiglenes kormány következ nyilatkozatot
adott ki: „A' szász király porosz katonaságot rendelt ide, hogy önakaratát, a' nép akarata ellenében foganatosítsa. A' szász nép , melyly legjobb
fiait a' torlaszokhoz küldte, hogy a' német egység- és szabadságért harczoljon, 's különösen Szászországot egy áruló elkülönítés méltatlan lánczaltól
megóvja, ezen nyilatkozatot felindulással fogja venni. Ma különös bátorsággal harczoltunk. Azon idegen katonai er ellen kettzött bátorsággal
fogunk harczolni. Üdv nektek hsei a' szabadságnak Szép a' szabadságért halni, a' gyzelem tietek az életben, tietek a' halálban. Harczoljatok
mint harczoltatok. Szász nép tarts mint eddig szorosan az ügyhöz, melyideiglenes kormány kötelessége
veszi ertöket !"
Remélni lehetett,
a' néppel, és valóban a' fegyvertári

—

a'

!

!
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mi vezetünk. Ml a' birodalmi alkotmányt akarjuk, és birodalmi alkotáltal Németország egységét és szabadságát, Szászország üdvét,
és azért, a' mit akarunk, küzdünk a' halálig." A' következ nap reggelén
komolyan kezddött meg az utczai liarcz 7 órakor a' íelkeluk felgyújtották János berezeg palotáját, a' nagy operaházat 's az erre szögell Zvvingerpavillont, melylybl a' rézmetszvényi gyjteményeket udvari tanácsos
iScAM/Zinak sikerült megmenteni; ellenben a' természettörténeti múzeum
tönkre jutott. A' nagy operaházban nem valami építészeti remeket, de
mindenesetre egyik legnagyobb épületét vesztette el Drezda az abban
elégett színházi ruhatár 100,000 tallérra becsültetett. Ezen operaházat
II. August, 1718-ban építtette, és késbb anynylra megbvittette, hogy
hoszsza 118, és széle 74 rf volt; nevérl neveztetett 17G9-ig, midn
tánczteremmé alakíttatott át. Mint llylyen a' legnagyobb udvari ünnepélyeknek volt tanuja 1701-tl a' plUnitzl congress alkalmával, 1807-ben,
Napóleon els látogatásánál, ésl8 12-ben. Azutósó idJvben roppant nagyságú termel csak a' virágvasárnapi hangversenyek alkalmával használtattak, melylyeket a' királyi zenekar az árvák és özvegyek alapítványi
tkéje javára rendezett. Most az egész egy rommá lett, csak egy vrésze
állt épen az alapfalaknak, ezek is leomló félben valának. A' képcsarnok
is, melyly katonasággal volt megrakva
sokat szenvedett a' golyók által;
leginkább megromboltattak a' Hotel de Saxe és Róma városhoz czimzett vendéglk, melylynek ablakaiból a* felkelk ldöztek, mire az
ostromosztályok ágyul feleltek, mígnem rohammal bevették; melyly alkalommal a' szemel gyógyitatása végett Dresdában mulató SchicarzburgRudolstadti berezeg is megöletett
ki bekötött fejjel 's komornylkával
együtt fegyveres kézzel találkozott a' rohanó katonákkal. A' posta közelében lev toronyházat (Thurmhaus) folyvást ltték
hogy az abban és
körül fekv helyeken lev vadászokat elzzék. így állott a' dolog háromnapi csata után minden órával ntt az elkeseredés
a' segédcsapatok is
folyvást érkeztek a' tartomány különböz vidékeirl, hogy a' szabadság
ügyének védelmére keljenek melylyet a' porosz beavatkozás méginkább
lyet

mány
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;
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fenyegetett.
este, az ország mlnlsteriuraa következ feltételeket intézett
felkelkhöz, melylyekre május 6-án délig felelniök kellett volna. 1) A'
mozgalom okozóit, különösen az ideiglenes kormány tagjait kiadják. 2)
24 óra alatt, a' Neustadt-Dresdában lev kormánynak, minden fegyvert
átsizolgáltatnak. 3) 24 óra alatt a' torlaszokat elhordják. 4) Az utakat
elbbi karba vlszszaállitják, különösen a' vlzvezetket, mindkettt 48 óra
alatt. 5) a' város kötelezi magát a' felkelés által növekedett közköltségek
fedezésére. Ezen öt feltétel teljesítéséhez köttetett az ostrom megszüntetése; ellenkez esetben május 6-án délutáni két órakor a' tüzelés ismét

Május 5-én

a'

megkezdetni mondatott. A' felkelk nem állottak rá. Újra elkezddött a'
Szurokkoszoruk hányattak az épületekre. Máj. 7. újra megszólaltak
az ágyuk. Ers tüzeléssel közeledett az ostromló gyalogság, ezek közt
uj porosz csap:itok. Miután a' tükörgyárt a' szász katonaság 's az úgynevezett toronyházat a' poroszok rohammal bevették, a' csatározók a' promenadera nyomultak elre, a' kereskedelmi csarnokig a' postaház háta
mögött. A' balszárnyon urai lettek az egész uj piacznak, 's többutczáuak.

lövés.

Dreves.
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ellen, különösen a' házakban, melylyek közfaviszszavonulhatás könynyebbsége végett. 8-án szakadatlanul tartott a' borzasztó vérontás ; csak 9-én reggel lett vége a' véres
szomorujátéknak. Egy porosz század 5 órakor rohammal vette be a' kereszt
templomot, egy másik a' postaépületet. A' postaház kapuit a' szász tüzérség tizenkétfontosokkal ltte be : a' század a' második megtámadásnál
rohammal ment be, és mivel az épület egyedül áll és kevés kijárása van,
Most a' még elfoglalatlan többi
a' felkelk mind egy szálig leölettek.
utczákra történt a' megtámadás. A' torlaszokral rohamot a tüzérség
ágyúi készítették el, 's a' mint az ostrom-osztályok elnyomultak, sehol
többé komoly ellenállá? nem mutatkozott. Nagyobb része az idegen
segédcsapatoknak és a" felkelés vezeti éjjel a" városból kivonultak, 's
az ersen fedezett utón, a' Plauen-telek felé illantak. 11 óra felé a' szászok
szigorú házkutatást tartottak. A' megtalált elrejtözket a' községnek
adták át. A' foglyokat elször a' neustadti posztócsarnokba, majd, ez
megtelvén, az apáczák templomába vitték, melylynck hajójában a' padokon egymás mellett ültek, a' nélkül hogy egymással beszélhettek volna,
mit a' katonák felvont fegyverrel gátoltak. A' foglyok száma többre ment
500-nál. Aztán a' ruhatár tereméibe szállíttattak. A" vezetk közül Heubner és orosz szökevény Bakuniti, kik Freibergen át Chemuitzbe menekültek, hogy továbbra is az ideiglenes kormányt feutartsák, a' polgárok álta)
elfogattak és Dresdába vitettek. Az ostromló katonák, mint ez minden
makacs ellenállásnál szokott történni, rablás, fosztogatás, öldöklés és erszak által szenynyezték be diadalukat. A' ki fegyverrel kezében találtatott,
Sz.
többnyire megöletett.
1836 38-ban
Dreves (Lebrecht) született 1816-ban Hamburgban
Jenában és Heidelbergben tanulta a' jogtudományokat, 's az utóbbi egyetemben tanulmányait elvégezvén, mint ügyvéd él szül városában. Mun„Lyrische AnJdange" (Altenburg 1837); ,,Vigilien." ,.Nachtliche
kái
Lieder" (Bonn 1839)
„Der Lebensretter" (vígjáték. 1841) ; „Schlichte
Lieder'' (Hamburg 1843).
Mély érzelem, a' nyelv és alak jeles kezekülönösen a' ,, Vigilien'lése, dús képzeldés által emelve, költeményeit
B.
és „Schlichte Lieder' czimeket igen kitüntetik.
Droits l'éuilis. Francziaországban bizonyos adó szedetik az italoktól,
dohánytól, sótól, kártyától, nyomott zenemüvektl 'stb. az állam részére,
ilyly czím alatt
van egyesítve
's ez adók kezelése saját hivatalban
,, Régié des Droits réunis". E' hivatal van megbízva, az illet községek
javára, a' városi ,,octroi" szedésével.
x.
báró) kölni érsek ; régi
Droíite-Vischeriiig (Kelemen Auguszt
nemes-családból való
született 1773. Vorhelm mezei jószágon, nem
raeszsze Münstertl. Szellemének irányát és els fejldését, részint házi
tanítójának
részint a' münsterí tanintézetnek
de leginkább GalUzin
szül. SchmeHau Amália herczegaszszonynyalí
társalgásának köszöni.
Még híttani tanulmányai bevégzése eltt münsteri fkáptalani tag lett.
Testvérével Ferencz OltóvsLl beutazta Németországot, Helvétiát, Olaszországot, viszszatértével 1798-ban felszenteltetett, mindazáltal csak
késbben kezdte meg papi hivatalos munkásságát. 1805. a' münsteri

A' felkelk makacsul állottak
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betörték
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egyházmegye generál-vicáriusává
Uj

k.

hm.

Tár. U. köt.

választatott, bár

a'

legifjabb

29

kano-
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nokok közé tartozott, 's incg alig volt 30 óves. E' fényes hivatalában
sokat tett a' jótékony intézetekre nézve. A' íVanezia uraság alatt, 181ÖJban, a' káptalan, D. beleegyezésével, de VII. Pius [)ápa akarata ellenére,
a'

Napóleon

a'

Ferdinánd Angnszf j)üspöknek adta át
azonban Kómába utazván
1815. anui

által kijelölt Spiiujel

general-vicáriusságüt

I).

;

mint erszakkal

,

érvénytelennek nyilatkoztatta és maga vette által ismét a' kormányzást. A' következ években D.
és a' müneteri tartomány urává lett porosz kormány közt esaklianmr ers
viszálkodásuk támadtak, részint mivel
a' protestáns elnököt, a' miinsteri kath. egyetem gondnokául nem akarta elismerni; részint mivel a'
a' házas félek edketcsét,st a' veofves házassáí<ok kihirdetési't is, csak kétoldalú Ígéret ellenében tcljesitcttc részint mivel Bonnra való tekintetbl hol Ilermcs tanított a' münsteri tanulóknak a' dékán által a'
fgondnok tudta nélkül, megtiltatta hittani felolvasásokat egyebütt
hallgathatni mint a' münsteri kath.-egyetcnmél
melyly befolyása alatt
állott. Különösen ezen utolsó rendszabály következései kényszcritették
a' generálvicáriusságot 1820-ban letenni 's több évig csendes,
remetei
viszszavonultságban élni. Midn idsb testvére Gáspár Max 1825-ben
münsteri püspökké ln, Kelemen is 1827-ben a" münsteri fkáptalannál
felszentelt püs])ökké, 'sa' ])ápa által calamai püspökké neveztetett in partibus infidelium 's ezen állásában mint hitszónok, munkált, 's ascetikai
iratokat adott ki. Azonban szélesebb hatáskör után vágyott, melylyet
1835-ben Kölnben el is ért. Miután ugyanis a' porosz ministeriumnak
kinyilatkoztatta, hogy miut püspök, az 18oO-ki brcvc értelmében, az 1834ben történt megálhipodást különösen a' vegyes házasságokra nézve fen
akarja tartani, "s hivatalát, minden vallásos vcrsenygéstl távol, jóltevésro fordítani és a' béke 's szeretet szellemében viselni a' ministerium
egyezésével a' kölni fkáptalan által érsekül választatott "s belépett
hivatalába 183G. májusban. De csakhamar beigtatása után lépeseket tett,
melylyek új versenygésre adtak okot. Mindenek eltt nem csak a' llerJíelyettctíitést

kic-sikart tényt
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mes

und kafhulische T/ieologie'* iratától
tagadta meg az „imprimatur"-t, hanejn a' bonni alumnusoknak Hcrmes
,,ZcHsclirfft für Pliilosophie

iratainak olvasását és felolvasásainak h.allgatását is eltiltotta; hivataluktól felfüggesztette Arhlerfeld (iá Braun tanárokat, és mindenkinek
kit
,

felszentelni,

vagy

hivatall)a tenni akart, 18 elébe feltett

thesisre írásbeli

fogadást kellett tennie, melylyek kiízül a' 18-ik az volt, hogy a' kormányhoz nem fog folyamodni a' hermesiauisnuissal vádolt embereket hivatalukból folyvást elmozditotta. Éhez járult a' vegyes házasságokbani eljárása; az 1831-ki e' tárgyú egyességet esak anynyiban ismerte szal)ályozónak,a' menynyiben az az 1830-ki breve legszigorúbb magyarázatával
egyezett. Ezért a' porosz kormány által több ízben felszólittatott, de ö
határozottan ellenszegült, minek végre az lett következése, hogy Mindenbe vitetett. Itt elbbi aseeticai életínódjának adta magát. A' vele
történt folytonos alkudozásoknak, leniondás;it illetleg, a' i)ápa együttmunkálata következtében, eredménye az ln, hogy Geissel speieri püspök
D. coadjutorává neveztetett és átvette az érseki egyház igazgatását.
L).
1841-bon engedelmet nyert Kölnbe viszszatérhetni
mindazáltal
Münsterbe tette lakását , hol azóta masíánéletct vllt, Kómába utazott, 'sj
;

,

jbrouet.
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míg 1845-ben meghalt. Az egyházróli
czimü iratában adta el: „Úber die Religionsfreiheit iler Katholikén bei der von den Protesfanten z^u begehenden Jvbelfeier." (Münstcr
1817) (^8 egy nagyobb munkában „Vber den Frieden unler dev Kirc/ie
und den Staaten.'' (Münst. 1843), melyly ellen Marheineke és Ellendorf
Írtak. Egyházi szónoklatai is jelentek meg. Droste Kefémen köllni th-sck
nevezetes papi jellem, kinek jelmondata: „te vagy Péter 's e' ksziklára
épitem házamat, melylyen a' pokol kapui nem fognak gyzedelmeskedni."
E' jelmondatát tette
a' világi státusliatalom ellenébe, melyly az egyházat magának alá akarta rendelni. A' katli. egyház érdekeit martyri
vád ellene hogy a'
elszántsággal védelmezte a' státushatalom ellen.
ministeriumnak köllni érsekké lett megválasztatásakor adott igéretét
megszegte, mi ellen félreértéssel menté magát. Ez esetben azonban
köteles lett volna fpapi hivatalát letenni de ezt nem tette, mert véleménye szerint ,,egy kath. püspök nem vetheti le püspökségét, mint elviselt
Hermes elleni
ruhát, 's nem hagyhatja el nyáját a' veszedelemben."
eljárása nemtelen és törvényszeg volt. A' német szövetséges országokban fenálíó törvények szerint ugyanis a' pápai brévék, bullák 's a' t. a'
ezt
státushatalom elébe valának helybenhagyás végett tcrjesztendk,
elmulasztotta 's törvény t sértve, erszakosan akart a' pápai brévének
foganatot szerezni. Üldözte a' hermesi rendszer barátait 's tanítóit 'a
hogy Droste
kiürítette azoknak tereméit. A' cultusminister vádja tehát
eljárása egyoldalú 's minden törvényes formát mellz volt, hogy a'
fenálló törvényeket nem tisztelte 's a' t., teljesen alapos. Kevésbé méltó azon
szemrehányás hogy ,, cselekvésmódja öszszefüggésben van azon forradalmi (ultramontán) párttal, melyly a' kedélyeket felizgatja, 's a' lelkiismereteket felzavarja, hogy dúló terveit klvihesse," Ilyly sötétben müködö párt
kétségkívül létezik ugyan, de Kelemen érsek eljárása a' vegyes házasságokra 's a' hermesianismusra nézve egészen független volt minden
Idegen befolyástól és saját vakbuzgó meggyzdésébl származott.
Idsb testvére Gasp. Maxim. U. münsteri püspök, 1793-ban lett pappá.
által
's 1795-ben már felszentelt püspökké; részt vett az 1811. Napóleon
kérte a' császárt a'
tartott nemzeti párisi concillumban
's erteljesen
Savonában fogva tartott pápa szabadon bocsájtására. 1825-ben választatott münsteri püspökké, 1837-ben Oldenburgban a" görög király házas1845
is szigorúan megtartotta.
ságátáldotta meg. Az 1830-ki brcve-t
septemberén ülte püspöki hivatalának 50-ik évnapját nagy pompával.
Fridrich Vilmos porosz király
's
az oldenburgi berezeg rendekkel
diszesitették. Elte véo-én mcíivakult 's meghalt 1846-ban.
Sz.
Drouet. (Laj. P"'cr. Fülöp) az ujabb kor legkitnbb fuvolavirtuozuinak egyike, coburgi berezegi karmester, szül. 1793. Amsterdamban.
Több mint 400 müvet irt hangszerére, melylyel beutazta a' müveit világ

elveihez makacsul ragaszkodott,
elveit ilyly
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nagy részét.
ez.
Drouet d'Erloii (Ker. János)

1843 óta Francziaország
fr. tábornok,
marschallja; szül. 1765. Rhcimsbau, mcgh. 1814. —Részt vévén
a' fr. respublika 's császárság háborúiban, az els restauratio után a'
tizenhatodik seregosztály parancsnoka volt; 1815-ben , Napóleon vlszszatérte után, az els hadtestet vczeté 's ezzel Paris bevétele után a

palrje
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Drouin de Lhuis.

Duboia.

Loirehez vonult. Késbb Buyieuthbii menekült mert 6 is azon tábornokok névjc(?y zekében íillott, kik Inidi törvényszók elébe valának állitanilók. Csak a' júliusi íbnacluluuí után tért \ iszsza ismét Francziaországba,
1832-ben vendéi tojjarancsnok lett, 1834 scjiteniberétl 1835 augusiiisaig pedig algieri konnányzü volt, hol Cltiuz-el lett követje.
ez.
Druiiíii «le Lliuys; seine-et-marnci követ a' frauczia nemzeti gyüléíicn, szül. 1804-ben. Lajos Fülöp alatt igazgató volt a' kidügyi ministeriumban. Ellenzése miatt a' követi padon, elveszte e' hivatalát. 1848-ban
képviselvé választatván
a' Constituauteban bebizoíiyitá. hogy
szép
tehetsége 's a' helyzetekrl tökéletes felfogása van. Külügyi minister lett,
tle e' hivatalát csak néhány hónapig viselé. Jelenleg nagykövet az angol
,

—

,

—

udvarnál.

ez.

üuboÍ!^ (Pál Ferencz)

a' párisi normál iskolák igazgatója, 's nevezetes
franczia iró és publicista, szül. 1791-ben Rennesben, tanult Parisban, 's

1818-ban professor lett a' falaisei, majd a' limogesi és besanconi coUegiumoknál. Azon udv. parancs, melyly 1820-ban C'oí/í/w felolvasásait betiltá,
Duboist is érte núut Cousin tanitványát. Ekkor Parisba ment, hová a'
Cousin, Guhot és Villemain-í'é\e. iskola legtöbb tagja vonult, 's itt, fleg
Jouffroyvül a' bölcseleti és státustani tanulmányokban kölcsönös segédliatásra szövetkezett. Cousin és Cuizotyal is folytonos öszszeköttetésben
maradt. A' lapokba szabadelmü szellemben dolgozott, 's Guizot ,,Collectíon
(les memoires de Francé'^ czimü vállalatához Flodoard chróuikáját fordította. P. Leroux társaságál)an 1824-ben a' Globe lapot alapitotta melylyet, akkor még nem politikai lapot, 182í)-ig szerkesztett. Oldalánál
állottak Reniusat, ki 1830-ban, midn
zárva volt, helyét foglalta el,
Vuchatel Dvvergier de Haura/nie 'stb. De
volt a' lap lelke fleg miután
az, Martignac ministeriuma alatt, politikai lappá emelkedett. A' szabad.ság, vagy inkább doctriuairismus gyzelme 1830-ban a' közoktatás
felügyeljévé tévé, de volt barátja Guizot, ellenzéki szavazása miatt,
1834-ben elmozdította. A' doctrinairek hatalmának csökkentével fr.
irodalom professora lett a' polytechnikai iskolában 's ismét ffelügyel.
Nantes városa 1831-ben követül küldé a" kamarába, melylynek munkálkodásaiban élénk részt szokott venni. Cormenin azt mondja róla, hogy
\vikihh ductrinaí mint doclrinair mély és szilárd meta})hysicus meleg
és sugárzó iró.
1838-ban Németországba küldé a' kormány, nevezetesen a' porosz oktatási ügy vizsgálására. 1839-ben VUleinaiu helyébe a'
közoktatási tanács tagja, 's 1840-ben, Cousin ministeriumba lépése után
a' normál iskolák igazgatója lett. Ujabban néhány politikai röpiratot irt
a' ministerium érdekében. Dubois közelb áll a' politikai radicalismushoz,
mint a' Globe többi dolgozótársai
ellenzése élesebb 's korlátlanabb volt.
mint Thiersé, Migneté, st Carrelé a' Nationalban. Fényes czikkei mindig
nagy becsüek moi'adnak
's a"
fleg kitn éles
ügyes dialectikája
nyelvveli hatályos, hóditó bánása, noha az alapeszmék gyakran csak üres
szólásformák.
II. Dubois Antal báró, orvostud. professora, egy külön,
róla nevezett kórház igazgatója, 's a' kir. akadémia tagja Parisban, szül.
1756. megh. 1837. Iratai a' szakértk által nagyra becsültetnek.
III. Du Bois
Félix Henrik ; Bodz Re y mond név alatt ismertebb iró
eladó titkos tanácsos Neuchatel részérl Berlinben szül. 1782. St.
,
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Couret.

nevekedett Genfben 's Lyonban 1804 óta Berlinben élt.
nagy figyelmet gerjesztett a' „Staatsiüesen vnd Menschen;

irata közt

—

—

A.
k. 1837
39.) czimü munkája.
Duchatel (Károly Maria Tannegui gróf,) franczia álloclalmi rainister,
ismeretes mint közgazdászat! iró.
a'
követkamara és academia tagja
Normandiai nemesi családból származik, 's 1803 február 19-dikén Paris-

bildung" (4

,

Jogtanulmányai bevégzése után a' doctrinair-iskola védlete
tevékeny részt vett a' ,,Globe"- és „Revue francaise"-ben. Midn
a' júliusi forradalom következtében a' doctrinairek kormányra kerültek,
Duchatel állodalmi tanácsos lett 's a' pénzügyministeriumba osztatott de
már 1832. oct. 11-én elvesztette hivatalát az akkori ministeri crisis következtében. Azután Cliarente megyébl jouzaci követ lett, 's 1834 april
3-dikán kereskedési minister, melyly állásáról 1836 februárban lépett
viszsza. E' korba esik kitn mködése a' franczia vámügy gyökeres
átjavitására, mivégre 1834-ben szakértk nagy bizottmányát gyjtött
volt egybe, melylynek nagy kiterjedés munkálati eredményeit 1835-ben
tette közzé. 1836-ban barátaival újra a' cabinetbe lépett mint pénzügyminister 's a' következ kamarai ülésben egész sorát terjesztette el nagyszer közmunkák tervezetének de a' doctrinaireknek 1837-ben történt
viszszalépése e' tervek kivitelét meghiúsította. 1838-ban Duchatel a'
Mólé elleni ellenzék tagja volt, 's 1839-ben a' nagy mlnisteri crisis
után belgyminister lett a' Soult által képezett cabinetben. Nemours
herczeg dotatioja kérdése alkalmával ujolag letette hivatalát, de ugyanazon évi oct. 29-én barátjával Guizottal újra a' cabinetbe lépett, 's egészen Guizot politikáját követte 's oltalmazta egész bukásáig a' februári
Fontos és érdemes munka az általa kiadott „Docuforradalom által.
ments historiques sur la Francé" (Paris 1834. fol.). Francziaország tökéletes statistikai története, melylynek kiadására a' kamara pénzt engedAtyja D. Károly Jakab Miklós 1751. május 21-dikén
ményezett volt.
született a' forradalom eltt az igazgatásnál Bordeauxban volt alkalmazva; Bonaparte 1801 óta nagy méltóságokra mozditotta el. A'restauratio alatt elvesztette volt fényes állását. lS27-ben választatott meg újra
alsó charentei követnek, 's 1833-ban neveztetett ki a' júliusi kormány

ban

született.

alatt

,

;

~

—

;

által pairnek.

—

R.

szül. Hüningeuben (fels
kerületben, Francziaországban) 1812-ben. Viszszatarthatatlan
kalandori hajlama 1834-bcp. Aegyptusba vezette t, hol Meliemed Ali
pártfogását megnyervén, az Islam keblébe ment által, hogy egyik fszáudékát. Arabiának kikutató beutazását, teljes biztossággal érhesse el.
1841-ben Mekkába véghez vitt zarándoklata által uj török, Abdul Hamid
nevéhez a' Hadschi azaz zarándok ezimet nyervén, a' mekkai pascha által
Yemen iSeba Hadrament,
Bey ranggal is ruháztatott fel. Hedschas
Omán nemkülönben a' Vahabiták földjét átutazván az arabs parton
hajótörést szenvedett és rabszolgaságba került, mibl azonban kiszabadulván, Bagdadba utazott azután pedig a' ninivei régiségek gyjtemé-

Couret (Hadschi Abdul Hamid Bey)

Du

rajnai

,

,

,

,

,

,

nyének

elliozatalára kiküldött hajón tolmácsi

szolgálatot tett,

melylybl

persa király szolgálatába mint adjutáns lépett által. Franczia titkos
ügyvivnek lenni vádoltatván, 1846-ban fogságba került, megkorbácsol'

a'

,

,
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Dudcvant.

Ducpetlaiix.

neki az rük megvesztegetésével s' aszszonyruházatban megszökve mcnekiílni. IIoszszu utakon liourben szigetbe jött 1847honnan Európába, t'raiiczia hoiiúba, viszszatért, hol a' kormány
})cn

tiltott és alig' sikerült

,

st ujabb kikutató utazásokat is tett
Sencgahnclléki telepitményekkeli öszszc-

költségi scgitségévcl utazásait Icirá,

Algériának Tombuktuval éköttetése érdekében.
L.

a'

—

(Eduartl)

a'
belgiumi börtönök 's jótékony intézetek
Brüsselben 1804 's mint ügyvéd élt Brüsselben, mig
a' revolutio 's llollandtóli elszakadás
után jelen állására emeltetett.
Becses imtiú: ,. a' fialúlos büntetésrl-^ (Brüssel, 1827); „Ai örültek
állapotáról Belijiumhan és sorsuk jacilüsának eszközeirl (Brüss. 1832.
kivonat egy kimerit hivatalos tudósitásból a' belügyi ministeriumhoz)
Statistique comparée de la rriminalilé en Francé en Belgique
en
Anyleterre, el en Atlemoffne
igen becses kivonata a' hivat, adatoknak.
(Brüss. és Paris, 1835). A' íhjgiéne publique' y4/?/?á/jaiba sok derék czik-

Diiepi'tíau.v

figazgatója,

szül.

—

,

,
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kct iktatott.

—

cv.

(Aurora, marquisn); (ieorye Sand név alatt ismeretes
franczia iróné, szül. 1804. Indre departenientben. Atyja Dupin úr volt, a'
pachseni marschall 's a' knigsmarki grófn unokája
's a' forradalom
eltt gazdag haszonbérl. Dupin kisaszszony i'ranczia szokás szerint zárdában neveltetett, 's alig hagyta el a' zárdai nevelést, azonnal férjhez
adatott az éltes Dudevant raarquishoz, egykori katonához. Ezen házasság szerencsétlensége ln életének forduló pontja. Ha köznapi
lett
\olua, megalkuszik a' körülményekkel; fleg, midn férje nem igen korlátolá szabadságát. De itt egy ers egyenes , alapjában nemes természet jutott fonák viszonyba, melyly jármot trni nem tudott
megszökött A'o/íow/ kastélyból, férje lakhelyébl; végképp elhagyta a' nyers,
kedélytelen férfiút, 's 1831-beu Parisba ment, hol, a' váló- per lefolyta
közben, Írással és képek színezésével kezdé magát táplálni 's nevezetesen a' Figaróha irogatott. A' st simonismus eszméi, 's a' franczia költi
irodalom akkori fölemelkedése élénken ragadák meg lángleikét; önsoreában minden nk szomorú sorsát látá, kiket convenientia ad férjhez, "s
az e' részbeni reform eszméjétl lelkesülve
regényalakban kezdé azt
feldolgozni. Elször
akkori barátjával "s kísérjével Sandeau Gt/uláyí
társaságban ,,Rose el Blanche'- regényt adá ki, de a' melyly, mivel benne
még csak kevéssé lép el a' mondott irány 's csak egyes részekben
mutatkozik nagyobb tehetség, kevés figyelmet gerjesztett. Annál nagyobb
részvéttel fogadtatott //if//í/M«
melylyct 1832-ben adott, már George
Sand név alatt 'a a' közbámulat fens fokra hágott, midn c' regény
után öt más regény nagy gyorsan jelent meg, mclylyek ugyanazon irányt
olyly magas lelkesülés hevével, 's az érzésnek olyíy eredeti mélységével
képviselek, melylyhez hasonlót a' franczia irodalom Rousseau óta nem
látott. De Sand még fíousseaut is fólühnúlá a' képzcldés gazdagságára
's költi teremt erejére nézve. Hirc csakhamar
világszerte elterjedt és
Sand neve C/iafeaubriand^ T. Hugó 's Lamcnnais mellett kezde neveztetni. Hibája elég van; roszúl sikerült helyek nem hiányzanak munkáiban, de ez nem gátolá, hogy e' csodás müveket még az alaposan müveit
közöngég is szoínjasan nyelje. Es méltán. INIcrt Pudcrant munkiil, mint
Uudc'vaiit
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minden valódi költé

,

a'

lélek

legmélyebb

,

leii,bensübb

eredetiségébl

t

tulnjdona
minden idk legnagyobb költi sorába helyezé,
's jelenkorunk igen Ibntos tüneményévé emelé. Pedig ludiánát alig tudta
csekély áron eladni egy kezd könyvárusnak. Ezentúl minden ive ezrekkel fizettetek. Regényei mikben huUána után (2 k. Paris, 1832) irányát
1832), Lclia (2. k. Paris,
kifejté, következk: Valentina (2 k. Paris
1833) Jacques, (2 k. Paris, 1834), André (1 k. Paris, 1835), Leone Lconi
fakadtak,

's e'

,

,

—

Mindezekben ugyanazon eszme van a' legdúsabb
változatokban eladva; a' házasság képezi az érdek középpontját, 's a'
szerencsétlenség, melylyet erkölcstelen házasságkötések okoznak. Ha
mélyebben vizsgáljuk e' müveket, a' valóban erkölcsi házasság eszméjét
látjuk azokból kiemelkedni, 's csak korlátolt itélet láthat bennök polémiámint minden igazi nagy költ, igényt
kat a' házasság ellen. Csakhogy
tart ahoz, hogy az emberi szenvedélyeket egész erejükben rajzolja.
Hasonló vádakat lehete hallani egykor Götlic, különösen ,,Wahlüerwandschaftjai" eUen Németországban mert a' korlátolt értelem 's erkölcstan
csak egyes helyeket ragad meg, 's a' mü egészét nemfoöja M.~- Dudevant
regényeit is valódi nagyszer költi müvekül kell felfognunk, 'a egészükIndiánáhíin
ben tekintenünk.
úgy látszik, önmaga sorsát festi a'
magával történt, egy fiatal, tapasztalatlan gyermek
költ. Itt is, mint
egy durva férjhez
áldozatává lesz a' szerencsétlen házasságnak, melyly
felemelkedik a' viszonyok nyomása alul,
Indiána is, mint
lánczolja.
míg a' szenvedély hullámait legyzve, csendesebb hajlandóság biztos révszép érzelmét bizopartjába menekül. Nevezetes és a' költnek tiszta
nyltja, hogy éppen ezen els költeményében, melyly közvetlenül saját
Minél tovább
szivébl fakadt a' legengesztcltebb szellem uralkodik.
halad ez irányban annál élesebben 's tragikaiabban alakúinak költeményei. Valentiné 's /1/ír/rt^ban a' szenvedély harezát látjuk a' társadalom
önzése, a' rangkülönbségek korlátai ellen, 's itt a' szenvedély halált hoz a'
szeretknek mivel nem képesek az elítélet korlátain áttörni a' valódi
erkölcsiség itt csatát veszt de csatát vesztve is gyzelmes marad, mert
erkölcstelenség szinében
a' formális jog keménysége embertelenség 's
tnik fel. Valentiné és Benedict. Geneciece és André elvesznek, mint
Romeo és Juha, de csendes, titkos szerelmük élvezetében több boldogság
fekszik mint egy hoszszu dics életben 's elhalva nyerik meg a' valódi
emberiség diadaljogát. A' magas és szent lélekmüveltség, melyly e'
költeményeket a' természeti lelkesülés dús teljessége mellett átözönli,
elragadó bámulatra bír; do nem kevesebb mvészettel vannak dolgozva
Valentiné nagyanyjában 's André atyjában az aristocratai elemek.
(1 k. Paris, 1835).
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Új 's még magasb szellemi repülést kisértett meg Dudevant
Lc/mbau és Jacquesha.n a' szenvedély küzdelmét tisztán a' lélekállapotok
,

belsejébe tcvé át. Nem csak a' rársadahni viszonyok önzése az egyedüli
ok, melyly a' házassági szerencsétlenségeket teremti; gyökerük az ember
egyéni természetében is van, 's lényegesen az egyesek jeliemfejlésének
okozatai, kik a' viszonyok felett szabadon állva is elhibázzák az életboldogságot. A' jellemfejlés ugyan az idviszonyok által feltételcztetik, de
a' férfid kötelessége a" beteges gyarlóságokon fóllemelkedni. A' dolog ez
oldala már Andréhan érintve van de legelször Jacqueshíin lép fel ön;
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a' blazirtsári
életuntság képviselje, korunk e' szomorú lólekbetegségéé, nielyly ennek erején rágva dúl, 's a' tettert ellopja. Jacques
egy nemes és bátor férfi elképe volna, ha korunk e' kárhozatos túíéltiégének 's lehangoltságának nem ccett martalékul. Házasság által akar
megitjúlni 's nül veszi Ferdinandát. a' vidám, egyszer, ártatlan gyermeket mélyebb lelki mveltség nélkül egy év hoszszat bele álmodja
magát a' nséleti szerelem édes boldogságába de lassankint viszszatér
örömtelen ürességének öntudata, 's nejét, mint játékszert , veti el magától. Ez házasságtörésbe sodortatik, melylyct csal- nem ártatlanul követ
el; Joc^MeA-nak, kit bntudata gyötör, nem marad egyéb hátra, mint
öngyilkosság. Jacques mellett egy másik
áll
a' dics Sijlria,]áöi
egyedül mentheté meg, de ez neki testvére. E' három emiitett jellembl
a' férfiul mint ni lény legmélyebb ismerete kiált
Síjlcia különösen a'
legmagasb 's eszményiebb ni alak, XúiSand teremtett.— Az egész mü ersen emlékeztet 6'í>//íeWahlver\vaiidschurtjaira; csakhogy Dudecant inkább

állólag, ki

,

;

,

n

,

;

franczia nemzetiségének egyénisége szerint költött, Gllie pedig, legmagasb
áltarláuosságra törekedve, elvoná a' nemzetiség terérl alakjait.
Léliá-

—

ban az abstractio mezejére megy át Dudevant. Az aszszony blasirtságát
festvén Lé/?'ában
mintegy mellékképül Jacques jellejnéhez, anynyira
elmerül a' szellem és test közti ab-tract ellentétbe, hogy csupa költöiségtelen jellemeket 's helyzeteket állit el a' nélkül, hogy a' szellem és hús
harmóniájának talányát megfejtené. Lélia és Tvenmor valótlan 's lehetetlen alakok, ereikben nem foly vér, 's merevény szemeikbl az abstractio
üressége néz fagyasztva reánk. Maga Dudevant is elvété e' regényét,
mint nem-költi mvet, de helyesen mondja, hogy azért nem pirul magáénak vallani st élte legmerészebb tettének tartja, mert a' szellem legmagasb bátorsága kell hozzá, hogy valaki az érzelmek olylyan örvényeibe
alá szálljon 's a' szellem izolált mködéseit kémlelje. Lélia tehát csupán
úgy tekintend, mint metaphysikai tanulmány a' regényírásra, 's e'
minségében nagy érdek. Ujabba)i (1839) újra dolgozta Dudevant e'
regényét, 's concrétebb alakba öntötte azt.
„Leone Leuni'^ regényében
a' szerelem kényszerít erejét festi egy fiatal
tapasztalatlan leányka sorsában, ki megcsalatva a' bnös férfi után megy, 's kiábrándulása után
sem válhatik meg attól. Itt Dudevant átlépte a' szépnek határait, 's az új
regényes iskola hibás irányában fekv hatásvadászatra hagyta magát
,

,

—
,

,

ragadtatni. JLco/ie jelleme igaz, de széplen és költictlen és nem érdemli a'
szellemi er reá fordítását, melylyet Dudevant alkotásánál elpazarolt. A'
,

ni

—

kedélybe azonban itt is mély pillantásokat vet.
Simon (1 k. Paris
1836) és ,,Le secvctaire intimé" (1 k. 1830) regényei csak távolabbról
csatlakoznak az elbbiek irányához, de aszszonyi jellemek felséges rajzaival birnak, melylyek a' legmagasb szellemi szabadság légkörében mozognak.
Mindezen regényeinek mélyebb iránya 's czélja valóban emberi
's erkölcsi mveltség. Új, nem kevésbé jeles
bár kevésbé feltn módon
nyilatkozik e' törekvés azon költeményei sorozatában is
melylyek az
emiitett Irányregényekre következtek 's melylyek tartalma másnem.
Elször ,,Mauprat''hsin (2 k. 1837) vált el elbbi irányától, melylyet már
kimerített. Ebben egy rablóvá vadult iljunak nevelését adja el a' ni
szellem hatalma által; Edene jelleme, 's az öreg patkányfogó alakja igen

—

:

,

,

,
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legragyogóbb bretagnei természetrajzokkal körnj^ezve.
a'
csupa tárgybeli érdekre számitvák .,l'Vscoqve^', melylynek
tartalma Byron Corsárjára emlékeztet 's „L'Orco. confes rcnétieps"
Rendkivül kedves és pryöngéd a' mvész novella
(2 k. Paris, 1838).
Kisebb novellái közöl
„Lesmaitres mosaistes 's ,,la derniére Aldihir'
emiitjük ,,Pauline, La marquise. Mefella, Lavinia. ilatfea czimeket, 's a"
,,Le prince'-'-t nielylyben Tulleyrand keser iróniával irt jellemrajza fogMás mveiben, mint ,,Spiridwn'' (l k. 1838), melyly két
laltatik.
szerzetes fejldési történetét rajzolja, 's igen eredeti conceptio,'s a'
,,Les sepf cordes de la Lyre'^ czitnü drámai költeményben vallásos irány
hihetleg iMmennaisvaVi öszszeköttetése í'díyíán. Nagy
mutatkozik
eredetiek

Inkább

,

a'

,

—

:

—

.

—

,

,

tehetsége e' mezn is nagyszer stylben nyilatkozik 's gondolkodásának
természetes fejldése azon eredményekhez juttatja, melylyek Slravss
Irányát színpadról is akarta tanitanl a' párisi
Dávidé'ivíd rokonok.
népnek. A' Remie des denx ínondeshun Gahriel ozimíí dramatizált költeményt közlött; La haine dans ramour drámáját pedig a' Theairc fniiicaís
Hyly It'lki ervel és a' szivakará adatni, de adatás eltt viszszavonta.
nek ilyly friseségével biró nnél természetes volt, hogy a' napnak irodalmi,
bölcseleti 's politikai küzdelmeiben melegen vett részt. Fellépett nevezetesen mint barátjának Lamennaisnnk védelmezje, kinek lajijába, a
Le Monde-hfi sokat dolgozott, 's legújabban egy sor regényt irt melylyben a' communismus ügyét magáévá teszi. Ilylyenek a': „Conipaynon du
1841-ben meghasonlott a' „Remte des
tour de Francé" 's ,,Horace."

—

—

,

,

—

denx niondes" szerkesztségével, melylyben munkái nagyobb részt meg
szoktak jelenni, 's önmaga alapított Leroux Péter és Viardot társaságában
saját folyóiratot: La Revue independenle." nielylyben újabb regényeit,
Consuelot és „La Comtesse de Rudoisfadt-ot úgy Ziska történeti töredéLegújabb regényei
Jeanne, hidora, Le Meiinier d'
két kinyomatá.
Anyibault, Le peché de Mr. Simon; Lucretia Feliciani's, a' t. Sokat vádoltatott Dudevant hogy a' nket emancipálni akarja 's erre sokat tett
azon sajátsága, hogy egy ideig férfi-ruhában járt, 's szivarozott. De

—

:

,

,

emancipálnia' szó rósz értelmében, hanem csak az
Férj urak helyébe ház-ussciyot. papok helyébe
vallást akar tenni, a' házasságnak mindig azon eredeti eszméjét tartván
szeme eltt 's olylyanná akarván azt átalakitni, mint hiszi hogy Christu8 idejében volt. E' tekintet})en két ujabb regénye Consuelo's vC „rudolsíüí/íe (jTÓ/Vié'" legfontosabbak. Az els csodálatos egyvelege abstractiónak 's költészetnek, búskomorságnak 's vidámságnak. A' zene abban
hseit öszszeköti 'sa' mit a' zenérl
azon láthatlan kapocs, melyly a'
elmond, valóban mvészi. Bármi tervtelen 's öszszehányott is e' regény,
az egész felett tagadhatlan lángész ömlik el. Nyelve hatalma leirliatlan. A' .,Rudolstadti grófnéhan^', melyly Consuelo folytatása, az események folyama örvénynyé változik, 's az olvasó feje szinte elszédül. A'
társaság, a' mint létezik, rögtön helyet engedett olylyannak, mint lennie kellene. De egyik müvéíen sem uuitatkozik világosabban, hogy nem
a' házasság eltörlése, hanem a' helyes házassági viszony helyreállitása
fekszik szivén. A' convenientiát, mint az erkölcsnek ellenségét, határozottan elutasítja ugyan magától, 's a' szerelemben szabadságot akar, mert

nem

akarja

elnyomás

a'

nket

alól felmenteni.
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ho^y

a' 8

logcrüsebb kötél.

ci<.lcni

hanem hogy

üzérlet,

Nem

liogy

iikaija,

u'

házasság

vonzahua Icgycu; keményen küzd
küzönbosség ellen
l'elvéve, hogy egy a'

sziv közvetleu

ii

durvaság könynyehnüség 's
öszhangzásából keletkezett szövetség a* házasság azon ideális
erkölcsiségét hozza elö szükséges eredményül, melyly után minden hosnéje az ö saját szivének itju lüktetésével eped. Mig korunk hiányait 's
gyarlóságait kimutatja 's az önzést üldözi mint társadalmi i)ajaink forrását, magasabb társasági fejlettség positiv eredményeire jut el, melyly a'
férfiúi 's nöi jellem mélyebb felfogásaiban fekszik. A' férfitól elhatározott
erélvt kivan, melyly az antik erénynyel legyen rokon a' ntl magasb
az uralkodó életelcmekhez közelb hozza
a'
mveltséget melyly
polgári társaságban szeretetet hogy a' valóban erkölcsi eszmék valósulhassanak. A' házassága' polgári társaság alapja, annak erkölcsi alakulásától fiigg egyesek, mint az egész állam jólléte arra kell irányozva lenni
törvényhozók, a' néptanitók, a' bölcselkedk tekintetének. '8 ez a'
a'
Alagát emaní>aH(/-féle anynyiszor félreértett regények valódi iránya.
ci])álta ugyan, de ezt ö is csak kivételes esetnek tekinti. Mert leányáDudecani szükségbl lett iróvá; els
nak egészen ni nevelést adott.
a'

,

,
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munkál arra szolgáltak, hogy küls viszonyait biztosítsák. Késbben
szenvedélybl irt, mert férje elleni perét megnyervén, nyomó életszüksége megsznt 's engedelmet nyert két gyermekét is magához venni.
Különben Írói neve 's müveinek lenyes siliere még kedvezbbé tevék
vagyoni helyzetét, 's blztositák függetlenségét, lehetvé tették szeszélyei
betöltését. Hajlama szerint majd Parisban élt, majd berryl falusi jószágán majd ismét utazott Schwelczban 's Olaszországban. Els társától
,

,

Sandeautól, kitl Sancl nevét kölcsönzé, elvált, miután ez elrejtett irói
nevét elárulta. Késbben több kísérletet tett uj szerelmi viszonyok kötémelylyben egy
sére de tartós siker nélkül. A' férfiruhát és szivart
41 telén a' baleári szigeideig gyönyörködött, most ismét letevé. 1840
teken élt, 's e' tartózkodását ..In hicér au midi'' munkájában ragyogó
színekkel festi. Munkáinak teljes kiadása több Ízben jelent meg, p. o.
1839-ben 18 kötetben legújabb az úgynevezett „Edilion charpentier."
Müvei németre több Ízben fordíttattak ; magyarul Indiánát és Léliát
Küls életmódjáról 's öszszes eszmebirjuk, Récsy Emil által fordítva.
világáról érdekes adatokat nyújt ismerjének, Picletnek könyve: ,,Lne
course a Chamounis , route fantastique'^ (Paris, 1838). ..Letlres d'un
voyageur" czimü munkájában önmaga iránt kíméletlen vallomásokat nyújt
(2 k. Paris, 1837) 's szintén és kimeritleg értekezik regényei irányáfleg a' németek, kik a' nagy
Bármit mondjanak is roszakarói
ról.
költnek új szabad irányában erkölcstelenségre vezet féktelenséget,
az elítéletek 's rothadt társasági viszonyok üldözésében skepticismut
látnak kik öt azzal vádolják, hogy Simd eltt niui-s vallási, erkölcsi,
meptaphysical 's társadalmi igazság, hogy ö csak egyrl nem kétkedik,
t. 1. szerencsétlenségérl 'sa't. azt csakugyan egész világ elismeri, hogy a'
tartalomnak külalakja, mvészi formája 's nyeh c felséges és hasonlilhatlan,
köjíi érdeme mérhetetlen. Alig van 's volt költ, ki a' legegyszerbb
efízközökkel olyly roj)pant s megrázó hatásokat tudott volna elhozni
ritkán követte még regényíró olyly hiven ama nagy törvényt, hogy az
,

,

—
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—

—
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,

,
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mclylyok a' icgcny személyeit érik jellemeik csposilegyenek egyszersmind. Dudevant aszszony itt Göthc\c\ áll egy
szinvonalban. Styljének jelessége egyik legfényesebb tulajdona. Nem
megelégszik a' nyelv azon elcfolyamodva Iltigo V. segédeszközeihez
mei^el, melylycket már Rousseau használt, de milyly tökéletesen mondja
Kifejezései csak igen
dolgokat!
cl régi franczia nyelven a' legújabb
George
ritkán keresettek, midn eszméi rendkivülisége oda erlteti.
Sand fell sokan igen sokat Írtak már p. o. Nisard, Walsh, Mundt Theodór 's a' t.
T.
Diifaure. Munkás osztálybeli szüléktl eredt Saintes környékérl, 's
a' parlamenti élet gyakorlata 's magasb társalgás szokása után is megtartotta eredetileg megszokott n\ilt 's kissé nyers modorát. Mintegy tiz
évvel ezeltt lépett közpályára. Saintesben már hires ügyvéd, 's bár a'
júliusi revolutio baráta, de rendszeret ember is levén
a' kamarába
választatott, 's az ellenzék padjain erteljesen mködött. A' ministerium
hatalmas ellenséget talált benne. A' Thiers-Barrot-íéle eoalitio által
Dufanre az uj cabinetbe hivatott, de azon idkben igen szinte politikusnak találtatván, ismét viszszatért a' balközép padjára, Passy Hyppolit
barátja oldalához.
1847-ben, bár akarta a' választótörvény változtatását, nem ment politikai barátaival az ellenzéki banquettekre, melylyck
a' februári vihar kitörését siettetek. De a' forradalom gyzelme után,
örömmel fogadta azt, 's érezte népképviseli kötelességének egész súlyát.
Minden alkalommal ismétlé e' két szót
,,se reactio, sem utópia"!
Tagja volt az alkotmánykészit bizottmánynak, 's az alaptörvény vitatása
közben fényes szónoki tehetséget tanusitott. Beszédének tartalma 's
nyelvének külalakja által megmutatá hogy azon értelmes józan demokratiához tartozik, melyly csak a' békés revolutiót szereti. Megkapó
ékesszólással beszélt a' tulajdonról, melylyet javitni kell, nem lerontani,
melylyet keringtetni kell a' társadalom minden ereiben,
's az oktatásról
de nem olyly modorban hogy szélütést okozzon. Cataignac tábornok,
megkapatva Dufanre kitn tehetségei által, belügyi ministerévé nevezte
kormányában. A' baloldal reactiót kiáltott, 's morogva fogadá Dufauret,
ki ezzel keveset gondolt. Noha igen ellene volt Bonaparte Lajos candidaturájának, ez sem kételkedett
ministeriumába meghívni, méltányolván
,

,

tiója

,

—

—

—

,

—

—

:

,

,

,

,

t

fényes tehetségeit.

— y.

t

Diifour (Vilmos Henrik), a' schweiczi szövetség hadseregének a' legújabb ottani események által híressé lett fvezére ki a' freiburgi és
luczcrnl gyzelmeket vívta ki, született Konstanz^an 1787. Atyja által
jogtudományra szánva, a' genfi eollegiumba küldetett, hol azonban kevés
id múlva a' jogtudományt mathematikával cserélvén fel, a' had istenének
hódolni jobbnak találta. A' Sonderbund ellen kitört háború eltt már
Dtifour a' schweiczi szövetség legérdemesb katonatiszteinek egyike ée a'
genfi genie-osztály ezredese vala. De katonaszolgálatán kívül mint katonai
szakíró is jeles nevet szerzett magának
fleg 1824-ben Genfben és
Parisban megjelent munkája ,,De la fortipcation permanente" által,
melylyért Sándor orosz czártól fényes ajánlatokkal kináltatottmeg, miket
republikánus el nem fogadott.
azonban mint egészen hazájának él
Fennérintett munkáján kivül még többet is adott ki jelesül megemlítend
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Genfhen ós Parisban 1827-ben mogjelent ,,Geometrie perspectine acer
des appltratinns ii la recherche des nmhres" és az „Instruction sur le
dessin des reconmtfssnnces mHitaires'\
1841
1848. években, a' genfi
politikai mozgalmak idejt' alatt, Dufoitr Szabandiában
Genfhez közeifekv jószágán, csahídja ölében, kedélyes viszszavonultságban élt, honnét
csak polgártársai sürgetéseire és nem minden vonakodás nélkül, lépett
az emiitett fvc/éri polczra (1. Helvország
íSonderbnnd). Dufour a'
társalgásban keveset beszél és életmódjában nagyon tartózkodó
mint
vezér, hallgatag és komoly. Lilikestül testestül republikánns
minden
a'
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és piperének ellensége,

tünteti ki magát.

akarták

a'

Mid<>n
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Dulk

(Fiidrik Fülöp.) Németország vegyészei közt igen szép nevet
vivott ki magának. Született 1788. nov. 29-én keleti Poroszorszáffban
hchirwnidtbea, honnan atyja mint accisa-szed Bartensteinba tétetett át.
Itt a' helybeli igen jól rendezett tudományos iskolákban nyerte els
képeztetését honnan az egyetembe ment át. A' jogtudományok tanulására szánta magát mivel igy reményié valamelyly életmódhoz juthatni,
szüleitl megfosztatván és minden vagyont nélkülözvén. Midn azonban
a' tilsiti béke folytán Poroszországnak több nevezetes tartományai elestek,
és azokban az állami hivatalnokok elbocsáttattak, Dulk felhagyott jogpályájával, és 1807-ben Königsbergl)e ment bátyjához, ki ott gyógyszerész
volt. Ennél segédnek állott be, és 1813-ban Berlinben az állami vizsgálatot, mint els rend gyógyszerész kitüne-i letévén, bátyja gyógyszertárát
átvette. Minden idejét a' vegytanra fordítván , e' szakban csakhamar
hirre kapott. 1825. privát-docens lett az egyetemnél, és késbb a' vegytan rendes tanárjának neveztetett ki. Mint ilylyen nemcsak a' tanitás
,

,

által, hanem az irói pályán is sok érdemeket szerzett. 1833-ban adta ki
igen keresett „Handwörferburh der prallischen Arz»eiiniffelle/ire^' czimü
munkáját 3 kötetben. Igen nagyon c\terj\cáett ,,PreHssisclie Pharmakopie,
nbersefzt und erhidrf'^ 2 k., melyly4 kiadást nyert ugyan tle .Megjelent
még tle Hatidhurh der Clienu'e i k. 1833 34.
Sz. I.
Dullei' (Ed\ár(l) a' széjtirodalmi ircíknak egyik kedvelt társa, született
Bécsben 1809-ben. Atyja szláv származású volt Krajnáb()l
sebérjzettel foglalkozott és fia születése után néhány na]ira meghalt. Fia mostoha kezekre került ugyan
de olyly szigorú nevelés és felügyelet alá.
melylynek köszönheti leginkább kiképeztetését. A' bécsi egyetembr'n
tanulván a' bölcsészetet és joí>tant. különösen kitüntette maffát. Szorijalma meglep volt, magán (uáinak ogy reszet tanitásra forditottn. 17 eves
korában irta ,,j}leister Pilgrani'' czinm drámáját, melyly l^<28-bau került
színpadra 's igen nagy tetszést nyert. Ugyanazon évben irta Der Rache
Schicanenlied tvagoediáját melyly 1834-ben jelent meg nyomtatásban.
Különös tannlmányánl tnxvén ki a' történeteket, a' lyrai nemben leginkább
balladákkal foglalkozott. Minthogy pedig a' bt-c^i szolgai ccnsnrát el nem
trhette, MüTichenbe ment. hol 1831-ben M'tttel.shnr/ter czim alatt adta
ki balladáit. Spmí//er Damenzeitnng és Zeitspiegel lapjának egyik legszor:
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galmasabb dolgozótársa volt, kivel Baden-Badenbe
"s
innen Trierbe
ment. 1834-ben Frankfurtban /-'/íö/í/j; divatlapot alapitotta, melyly közkedvességet és nagy elterjedést nyert, de ltí38-ban megsznt. Í835-ben
Trierben meguöszülvén, 1836-ban Dannstadtban telepedett le. Az emlitt tteken kivül több más müvei is ismeretesek. llylyenek versezetei a' hiiáiyok és népekhez 1831. Stuttgartban. ,,Z>e/' Anfichrisl.'- 1833. Krza/iltttu/en
und Phantasiegemülde 1855. Franz r. Sichingeii 1833. l)ie Fenevtauf'e
1834. Kronen und Ketten 3 köt. 1835. Geschiehten und Maréken
2. k.
für Jung und Alt 2. k. 1834. Loi/ola 3. k. 1836. haher und Pabsl 4. k.
1838. Grabbes Biographie 1838. és több apróbb elbeszéléssé. Legnagyobb
szerencsével mködik a' történeti regény mezején. Jellemrajzai, dús képzel tehetsége és gondolatbösége közelismeré.st nyertének. E' mellett
szorgalma (ís munkássága kifogyhatlan és képességével hason ibkon áll.
,
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—

Sz.

I.

Dumas Sándor,

íVanezia iró, az ismeretes franczia forradalmi tábornok
ki magát, mint az alpesi seregek tu vezére 's mint
az egyiptomi hadjárat riíszese, kitünteté. Az atyja Szent Domingúban,
mint Pailleterie marquisnak egy négerntl való fia, születvén, némely-

Dumas Sándornak

fia,

ezen körülménybl magyarázzák fia drámai költészetének
ifjabb Dumas Sándor kirl itt szólunk, 1803-ban VillersCotteretsben született. Ifjúsága egy részét szkölköd helyzetben tölte
Szerencsét próbálni Parisba ment
és igen silány növelésben részesült.
1823-ban 's Foy tábornok közbenjárására
kihez ajánlólevele volt
az
orleansi berezeg titoknoki hivatalában Írnoknak alkalmaztatott. Szabad
idejét önmivelésére kezdte fordítani. 'S szorgalmához éjeit is használván,
korának színpadi jó és rósz müveit bizonyos kíváncsisággal tanulta át.
Három évig folytatá ekkép tanulmányait. 1827-ben angol színészek jöttek
Parisba. Dumas, ki eddig idegen nyelven mit sem olvasott, sietett a'
színházba, hogy ott magát az eddig ismerteknél magasabb élvvel lelkesítse. Hamletet, Othellót, Ronieot, Shylokot, Virginiusi látván, hivatása
azonnal kitnt. Véralkatának egész hevével tanulá Shakespearet, Sckillert,
Racinet, CorneiUet, MoUéret, Ca/deront és Göt/tét. A' holt természetben
búvárkodott, hogy az éln kísérleteket tehessen. Els színpadi müve
Ckristina, svéd királyn, melylyet a' Theatre franc^aishez beadott, viszszautasittaték. E'
az úgynevezett classicaí modorban volt írva, szerzje
még azon hitben levén hogy csak ezen modor vezethet tisztelet és
méltánylatra 's épen azért szorosan alkalmazá magát a' régibb franczia
költészet egységi szabályaihoz
melylynck eredetét An'stoicles'ig fölerszakolták. Darabjának tapasztalt balsorsa arra bírta a' tzerzt
hogy a"
regényes iskolához térjen át, 's ,. Harmadik Henrik^' czluiü müvével e'
nemben föl is lépett. Ez azonföll, hogy az uralkodó kivánatoknak
teljesen megfelelt 's zajos tetszésben részesült
elöadatásával írójának
30,000 frankot is jövedelmezett. A' siker arra bírta Dumast, hogy az uj
ösvényen nagyobb jövt keressen 's az orleansi berezegnél „III. Henrik''
eladása után nyert könyvtárnoki állomásról lemondván, magát egészen
a' drámaírásra adja. Azzal indult újra meg
hogy classicaí modorban írt
CAmíme-jét romantícaivá változtatá „Stockholm, Fontainehlau etRome"
czim alatt. így is kevés tetszésben részesült. Erre következtek Sapoléon
lyek egyrészt
jellemét.
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Bonaparte 1831. Antony 1831. Charles VII. chei aes grands tassaux,
tragódle 1831. T<Tt'«a, driime 1832. Angéle, clrame 1834. Richárd Darlimjtun
drame.
ncslei torony (Guillau/lct-\A együtt irta). Howard
Katalin, draino 1834. íJon Jüan de Marana, mystere, 1836. Caligula
1838. Hcrinanlhal gróf, h'ean, Mademoiselle de Belle-Islc , és M. de Saint
Cyre vigjátékok. Drámai müvei Parisban igen tetszettek, mindnyájan fordíttattak németre is, de a' német közönséget botrankoztaták inkább, mint
luulattaták; Antony, Tere:,, Belle-Jsie, St. Cyre, Neslei torony, Howard
halalin, hean 'stb. nálunk is megfordultak a' szinpadon, 's nagy hatást

A

,

tettek.

lomban

—

Az ujabb idkben Dumas nagyobb

részt

vn

a'

regényiroda-

kapva kapott regényei egymásután halomra következtek;
Souvenir d' Antony ; La salle d'armes ; Pauline
Pascal Bruno ; Le
Capitaine Paul John Daryst ; Amaury; Les mailre d'armes; Fernande;
La Comtesse de Salisbury; Le bastard de Mauleon; Checalier de Maison^
rouge ; La rcine Margót ; La dame de Monsoreau ; Les Quarante-cinq ;
La guerre des f'emmes; Les trois mousquelaires ; Artagnan on vingt ans
aprés ; Vicomte de Bragelonne ; Két Diána Pamphile kapitány; Gábriel
Lambert ; Egy amazon A' régens leánya; Paul Jones; Checalier d'Her,

's

;

;

;

;

manfhal; Ahtaca; A'

Mailre Adam; Albiné; Cecilé; Epsteini
Corricolo ; Monté Chrislo ; Les memoires d^nn
medecin ; Mille et un revenanfs. Ezen és több , itt nem nevezett
regények és apró beszélyek bámulatos gyorsasággal özönlék el minden
világrész olvasó termeit. Ezeken kivül utazási rajzokat is adott schweiczi,
syriai és spanyolországi kirándulásairól, mclrly utóbbi útját Lajos Fülöp
volt tranczia király fia
Montpensier berezeg menyegzje alkalmára
udvari megbízásból tette. Végre lyrai költeményeket 's történeti munkákat is találunk tle , milylyenek Franaiaorsz-ág és Gallia Bajorországi habella, XIV. Lajos és kora, A' regcnsség, Jeanne d'Arc 'sat.
Mi Dumas színpadi müveit illeti
merben ellene indult a' tizenhetedik
század drámalskolájáiiak. A' hagyomány régi bálványait le akará dönteni
trónjaikról. A' szokásossá vált 's nagyon bámult typusokat
melylyeknek
kastély

;

/.ori teste érek;

Spcronare

;
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alakjai

Athénbl

Rómából származtak, vidorabb

's természetesebb alakok által akará e' térrl leszorítani. A' mi életünk korunk,
kellékeink és mveltségünk lett volna dramaticájának mértéke és tartalma
de czélja mögött meszsze hátra maradt, *s olylykor a' képzeldés valótlan
tartományába tévedett. Mit gyakran utánoz , és elállítani törekszik az
nem a' valódi teljes emberi természet az ezen természetnek többnyire
csak legaljasabb és érzékiebb létrésze. A' helyett
hogy az embereket
mindenkor ugy állítaná föl
mint valóban testileg és lelkileg vannak,
csak az állati embert és cselekvéseit mutatja. A' szenvedélyeket fölkeresi
eredetökben
de a' mit elles, nem mindig valódi érzemény, hanem
gyakran élvvágy. Mit olylykor élnkbe állit a' szinpadon mint szerelmet,
csak kölcsönös élvvágy. A' szerelem tiszta érzeménye, melylyet Shakespeare egy Romeohan megtesteslte, eltte legtöbbször ismeretlen szenvedély. Drámáiban személyek és jellemek helyett olylykor egészen sajátságoa
teremtményeket tüntet föl. A' szenvedély, öröm szellemi lángja helyett
többnyire csak forró vért állit élnkbe. Tagadja a' költi találékony.ságot.
a' teremt ert pedig lelictleiinek
Mondja, hogy az isten sem
állifja.
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és ifjabb
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saját képére.
mert ujat találni fól az embeí teremtésénél ; azért alkotá
E' hit anynyira vitte Dumast, hogy Schiller F/esco-jából, Wallensteinjából Don Carlos-h6\ és Shakespeare müveibl néha egész jeleneteket
átvett. Azzal menté magát , a' mivel Shakespeare , midn az ítészét
szemére lobbanta, hogy korának egyik Írójától egész jeleneteket kölcsönöz.
,,A' rósz környezetbl kiveszi e' leányokat, hogy jobba vihesse". Azonban
ne feledjük, hogy Shakespeare és Schiller az, kiket Dumas legtöbbször
kizsákmányol kiket maga is a' drámai irodalom példányaiul állit íöl , 's
,

kiknek alakjai jobb társaságba tartoznak mint raelylyet Dumas gyakran
vágytársnökbl, rablók, szül- és gyermekgyilkosokból fegyenczek- és
méregkeverkbl alakított. A' mit a' szakbeli bírálók már régebben észrevettek hogy t. í. Dumas Sándor a' legmerészebb irodalmi kalóz ki
tekintet nélkül kirabol 's írói tulajdonává változtat mindent a' mi útjába
akad, azt most a' nagyobb közönség is kezdé elismerni, midn a' Duniasféle útleírásokban Aegyptus, Syria, Sinai 's a' t. fell olylyakat olvasott,
miket Dumas csupán párisi irószobájában írhatott. Amott schAveIczi, itt
de hazug modorban. Schweícznak
keleti útját írja le könny kellemes
nagyszer természete Dumast csak elméskedésekre lelkesíti, melylyek
gyakran igen földhez ragadtak. E' felfedezés azonban semmit sem ártott
irói sikerének 's diadalainak, mert Dumas, teljesen ismervén közönségét,
folytonosan megjelent hatályos új müveivel a' vásáron 's ébren tartotta
a' kíváncsiságot és érdeket akkor is, midn gondolkodó olvasói becsülését
elveszte. Személyes fellépése is a' piquantság ingerével volt fszerezve.
Hasonlított regényeinek 's drámáinak hseihez; ívott, pazarolt, 's házát
középpontjává tette a' páilsi divatifjak egy osztályának, melyly nemesemberekbl, írókból, mvészekbl 's kalandorokból állott, lóversenyekre
párviadalokkal és udvarias kalandokkal mulatta magát.
játszott
járt
Ezen genlilhommc-ok mint magokat nevezték szomorú nevezetességre
jutottak a' Dujarrier-Beauvallo/i-féle párviadalperben. Ezen vitában,
melyly közönséges gyilkolással végzdött, 's a' két fhsnek fenyitéka' gentilhomme-ok színésznkkel 's
házba záratását vonta maga után
tömegben szerepeltek és
LoIIa-MonIcz-féle tánczu^tiukkel vegyesen
Dumas Sándor volt egyik karvezetjük. A' roueni esküttszék eltt Duííics
magyarázta a' Coile du duel szabályait 's a' legtudósabb
vitte a' szót
szakértnek teljes méltóságával lépett fól. Lajos Fülöp erkölcstelen kormánya minden nton pártolta ez irányt. A' polgárkirály udvaránál Dumas
nem irt irányregényeket nem foglalkodott
volt a' legkedveltebb író;
mulattatta a' közönséget, istenítette
politikával 's sociális feladatokkal;
az anyagias irányzatot melylyel Lajos Fülöp kormánya egész Francziahogy az udvar
természetes tehát
országot meg akarta bélyegezni
kedvencze volt. A' kamarák megbotránkoztak az udvarnak ilyly elszeretete fölött a' könnyelm, anyagi költ iránt, midn az 1846-iki budgetben
többek közt Dumas Sándor spanyolországi 's algieri útja költségeit is
kitéve találták. A' kamarai tárgyalások által megsértett író a' legkiméletlenebb szónokokat pisztolyra hítta ki a' mi azonban komolyabb követhogy
sajtó utján kinyilatkoztatá
kezés nélkül maradt; midn azután
Algierba menetelének czélja volt egy új gyarmatosítási rendszer behc zása Spanvolországban pedig, Montpe7isier berezeg házasságánál a'
,
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Ugyanezen szerénytelen mentséggel ólt
melylyet ellene egy könyváros kötelezett munkáinak meg
nem irása miatt indított. Klitéltetvén hogy havonkint egy kötetet irjon,
azon biztosítással hagyta el a' törvényszéket hogy ez noki igen kevés,
hogy hetenkint ir egy kötetet
ha jó kedve lesz hozzá. És valóban a'
l'ebruári tbrradahnat megelzött idkben ugy tetszett
mintha a' legnagyobb párisi lapok Epoiiue Presse i\)HStituti(mel óriási hasábjai nem
lennének elegendk terményei dúsgazdagságának félfogadására. Ezen
iriMiak roppant termékenysége mellett lluns Sachs és Lope de Vega is
idenyésznek. Rendszerint több mint tiz regény Írásával íglalkodik egyszerre
's e' mellett még ideje maradt saját
általa történetinek nevezett
színházat állítani
melylyet kizárólag saját müveivel akart ellátni. A'
februári forradalom csak kis idre szakította félbe e' rendkívüli munkásságot. JNÍiután haszontalan kísérletet tett az említett nagy eseményt maga
számára kizsákmányolni 's politikai írói követjelölti socialisticus profétni, szónoki szerepében nem tudott sikert aratni, ismét viszszatért elbbi
iparához, még pedig olyly hihetlen munkássággal, melyly elbbi müveinek
megiiáromszorozását ígéri.
Regényei is osztják sok tekintetben D.
drámáinak hibáit. Mindazáltal
gyöngeségeík daczára is versenyeznek
napjaink legkedvenczebb olvasmányaival
talán leginkább vannak
's
divatban. Valunint drámáival elérte Dumas a' hatást, melylyre törekedett, ugy regényei is szinte általános tetszésben részesülnek. Fczélja
levén, hogy olvastassék 's a' közönséget minél gyakrabban meglephesse,
regényelnek nagy része csak lazul van öszszeállitva mi Dumas irmodorának, miszerint eszméit gyárilag segédei által dolgoztatja ki természetes
következménye. Azonban az elsorolt hiányok mellett nem kevesebb
fényes helyeket találunk drámáiban és fleg regényeiben. A' merész
phautasia a' tárgy vagyis mesének ügyes szövevényei az alakok eredetisége 's élénk, jellemz mozgása minden müveiben megragadják az
olvasót. Francziaország királyi udvarairól senki sem vegyite tán érdekesb
rajzokat regényeibe, mint . 'S azon királyi kegyenczek és kegyencznk,
{Viiiu'zia

iieme8s«5get képviselte.

azon perben
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kiknek ügyes föllépéseit változatos ravaszságait, a' történeti hség bizonyos íölszinével mondja el olvasóinak, kedvesebbekké válnak akármelyly
komoly irányregény tömör és nehézkes, bár mesterileg kidolgozott személyeinél. Az angol regényiskola számtalan gondosabban, következetesebben
kivitt jellemeket, élethbb alakokat mutathat föl kétségtelenül
mint
Dumas regénytára; de ritkán találjuk föl azon könynyü franczia kezet,
inelyly egy pár odavetett vonással egész jellemet ad viszsza.
Azonban
ha mind azt, mi nevét viseli, az övéül elfogadjuk is, Dumas hasonlíthatlanul kisebb költ mint Hugó; bár sajátságokkal bír, mik által többet
kivisz a' színpadon mint amaz.
A' francziák nagyon szeretik müveit,
mert hatalmában vau a' szenvedély azon közvetlen kinyomása mit a'
francziák vercenek neveznek 's c' részben francziább Hugónál
rokonérzelmet mutat a' franczia vér minden szép és rósz sajátságaival, erényével 's gyarlóságával; ö mozgékony, lelkesül, ki-kitör, komédiásszer,
könnyelm, kérked 's ismét bátor és nemeslelk; szóval Francziaország
valódi fia, Európa Gascogneije.
Az érzékekhez szól az érzékiség hangián, 's megértetik és szerettetik. Feje, mint fogadó, hova gyakran igen jó
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gondolatok szátlanak be, de melylyek csak éjen át mulatnak ott; gyakran
A' franczia nép e' kedvencz költje legtöbb kereszttel birt
üresen áll.
Francziaország költi közt; a' becsületrenden 's júliusi kereszten kivül
belga, bajor, portugalli, spanyol és orosz rendjelekkel volt melle íelpipcDumas, négernötl született atyjának rézszinét 's athlétai testrézve.
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alkatát

,

és

annak szegletes

kifejezésdvis arczvonásait örökölte

,

,
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heves természetében viharos szenvedélyeket rejt, melylyek azonban ki is
törtek mihelyt a' párisi élet szétpattanta a' falusi magánból és szerény
Színmüvei legnaanyai háztól hozott egyszerség 's félénkség héját.
gyobb része megjelent Parisban, 6 kötetben 1841 „Théafre de Dumas''
czím alatt. Munkái több kiadást értek. Roppant menynyiségü pénzt vett
be azokért, de azért mindig tele van adóssággal 's perei kiíbgyhatlanok.
Többnyire utazva él mert utazásai míg egy részrl pazarlásra vezetik,
egyszersmind pénzforrások. Öszszeir egy csoport piquant hazugságot 's
uti költsége ki van fizetve. Hogy D. ekkép tehetségén túl is vállal és ad
's melylyel
el mveket
oka azon berezegi életmód melylyet viszen
nagy adósságok járnak. - Ujabb idkben azon eredeti ötletre jött, hogy
Fia,
Schiller egyik legérzelgsebb színmüvét francziára átdolgozá.
egészen szabad kényén növelt, szinte föllépett
iíjabb Dumas Sándor, kit
már a' regényirodalomban 's több színmüvet is irt. Eralitést érdemelnek
„Les avantures de quatre femmes et d'un perroquet" és „La camelia
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x.

kitn franczia vegyész, és legújabban
Francziország ministere; szül. Alais-ben Gard megyében 1800. Bevégezvén 12 éves korában képz tanéveit szül városában gyógyszerészetet
hol egy gyógyszerészségben tanítványul
tanult, azután Genfbe ment
vegyészi kísérletekre 's búvárkodásokra
alkalmaztatott. Mint ilylyen
szentelte minden idejét. Azonban nem szorítkozott kizárólag ez egy tudományra hanem foglalkozott egyszei'smind orvos- és fvésztannal is, 's
e' tudományok mezején fáradhatlan szorgalma és mély tanulmányai által
roppant érdemeket szerzett. Ezen korban bocsájtá ki Candolle közremunkálása mellett egészen uj és eredeti jegyzeteit a' növénytanról. .A' tudós
világ figyelmét és méltánylatát azonban fleg azon szép búvárkodásai
által vonta magára, melylyeket az állati physiologia körében tn, és melylyekre nézve Prevost-tal kapcsolta öszsze magát. Genf azonban igen szk
térln Dumas tehetségeinek és tevékenységének. Elhagyta tehát, és 1821.
Parisba ment, itt folytatni búvárkodásait és tanulmányait a' fváros
kitn tudósai körében. Itt csakhamar ismeretesek lnek Dumas tehetségei, és 1823-ban a' polytechnicumban a' vegytan segédtanítójává és
késbb azAthencumban ugyanannak rendes tanárjává neveztetett ki. Ezen
melylyet a' természettudományok kifejldésére nézve legels
állomás
franczia fvárosban 23 éves korában nyert el, csupán tudományos képzettsége és érdemei folytán, kitzte jövre mködése irányát; e' percztl
kezdve kizárólag vegytannal foglalkozott. Igen kevés tudóst ismerünk,
ki 20—25 év alatt e' téren olyly kitn és számos nmnkát nmtathatna
el. És e' munkái, mind mély tanulmányok eredményei, igen lényeges
befolyással valának a' vegytan legujabbkori állására. Legnevezetesb 's
legérdekesb kémleletei a' létszeres vegytan körébe tartoznak Dumas volt
Duiuas (János Keresztély)
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legeld('5, ki rendet és \'úi\ga»sÁcrot hozott az életmüves vegytan mezejére,
melyly azeltt olyly szétárailozó ós a' testek olyly véghetetlen nagy
száma által volt tcrlielve és zavarva, mikép ö eltte azokat senki sem volt
képes kellleg csoportozni. Dumas olyly vegytani torvényeket alapított
meg e' téren hoszszas kémlclctei után, melylyek a' vegyészet tanulmányát
egészen egyszcrüsiték, 's melylyek ala})0sságát a' tapasztalás napról napra
bvebben bizonyltja be. Különösen az égvénydék (alkaloid) égény viszonyai, égény olajok, indigó, boriz és az égvénynck életmüszcres testekre
,

való befolyása körül szerzett és nyilvánított ismeretei, valamint az atomok
nehezéke, az isomerie és a' kénégényck körül folállitott tanai dicsségének
legszebb alapjai. A' halvány tartása és az életmüves kötelékek iránti tanai
sokban eltérnek azoktól, melylyek Németországban fogadtattak el. Liehig
vizsgálódásai folytán ujabb idkben Tayen és Boiissingault társaságában
a' táplálat 's más tárgyak feletti vegyélettani kérdések vitatásával foglalkozott. Neveztesb munkái
Trctilc de chimie appliquée aux árts (Pária
1828-1843 () kötet; Németre fordítva Engelhard által 1830—1844.
Nürnbergben) Le^ons sur la philosophie chimique (Paris 1837. Németre
fordítva Rammelsberg által Berlinben 1839.) Essai sur la síalisque chimique dcs étres organisés (Paris 1841
1843; Németül VieicegiöX Lipcsében 1844.) Théses svr les corps organiques (Paris 1838.) Az Annales de
chimie et de phisique köteteiben igen sok müve jelent meg. Dumas e'
tud. érdemei folytán a'^ fr. akadémia tagjává 's a' becsületrend
commandeurjévé választatott. És hogy ne csak az irodalom, hanem a'
tanítás terén is jótékonyan hathasson a' legszükségesb ismeretek terjesztése által, a' Polytechnícumban 's a' Sorbonneban tanszéket nyert. Leg:

—

kitn

,

újabb idkben a' tudományok terérl a' közügy mezejére hívattatott el.
Nord departement választá követéül korunk ezen egyik legnagyobb
tudósát, ki a' tudománynak épen olyly jól szolgált
mint a' tudomány
neki. Azonban a' nagy tudós igen csekély politikusnak mutatkozott; ez
oldalról nem olyly jól ismeri a' haladásokat 's fejldéseket, mint a' vegytanban. De ez nem állott ellent, hogy épen ministerré ne legyen. A' franczía köztársaság jelenlegi elnöke Bonaparte Lajos nem akarván egyéni
véleménykülönbségek miatt megtartani els ministeriumát, 1849. novemberben uj kabinetet választott. Ebben Dumas János a' kereskedési tár,

czát vette át. Sz.

I.

Dunioiit (l'rrville (Gyula Sebestyén, Césár ,) franczia admirál szül.
1790-ben, Gondéban Galvados departementban. Tanulmányait Gaenben
végezvén , franczia tengerészi szolgálatba lépett. Gauthier alatt 1819
20-ban részt vön a' görög Arehipelagus és Feketetenger partjain tett
expeditioban. 1822-bcn Duperrey kapitánynyal körülutazá a' világot.
1826 29-ben és 18o4-bcn ismét megtéve a' nagy utat, 's ekkor már
maga volt a' hajó parancsnoka. Kétszer menté meg hajóját nagy veszélybl erélye és ügyessége. 1830 ban a' júliusi kormány megbizásából
vezénylé a' hajót, melyly X-ik Károlyt Angliába szállitá. Különös érdemeket szerzett Lapeyrouse nyomainak fölkeresésével, 's számos szigetek
fölfedezése által, melylyek közül egyet nejérl i4rfí?/íe-nek nevezett el.
Vizsgálatokat tn járatlan, veszélyes és kevéssé ismert vizi utakon;
,

,

,

—

,

,

az

átalános nyelvtant

tiU)!)

oci-jiniai

dialcktnsyiil

,

's

az

oieanitii

ter-

Dumortíei'o

4{jt

mészet-leirást számos tárgyakkal gazdagitá, miért a' párisi földirati
elnökéül választá. Utazása eredményeirl lásd: ,,Enumer(ttio plantarum in insulis archipelagi et littorihus Ponti Enxini" (1822)
,,Voyage de l'Asti'olabe." (10 kötet Paris 1830) „Voyage piltoresque
autour du monde." (Hét kötet. Paris 1834.) 1842 maj. 8-án a' páris-vertársulat

t

vasúton , egy borzasztó szerencsétlenség alkalmával, nejével és
együtt, anynyira öszszeégett, hogy maradványait nagybajjal
második világutjában kiísérte.
x.
ismerheté meg Demoustier tanár, ki
Duiiiortier (Károly Bartolóm). Belgium ujabb státus férfiainak egyik
legjelesbbike, ki 1830 eltt a' szabadelv irányban fáradhatlanul mködött, a' septemberi napok elidézésére felette sokat tett, és a' forradalom
után elvtársaival mindent elkövetett , hogy honának jólléte, szabadsága
biztositassék mind vetélytársa, mind az idegen hatalmak ármányai ellenében. Született 1797-ben Tournayben. Itt és Parisban képeztetvén ki
saillesi

fijával

—

t

vagyonos szülei által, kora fiatalságától kezdve, a' természettudományokra szentelte minden idejét. Kizárólag e' czélra nagyobb utazásokat
is tett Németországban, Schweiczban, Franczia, Angol és Skóthonokban.
Különösen a' botanica és zoológia tevék tanulmányainak ftárgyait. Milyly
Comsikerrel fáradozott, mutatják több igen jeles munkái, milylyenek
mentationes Botanicae 1822. Tentamen agrostographiae belgicae 1823.
operis
Tournay. Notice sur le génre Hulihemia 1824. Florula belgica
majoris prodromus 1827. Recherches sur la sfructure comparée des animaux et des végétanx, Brüssel 1S34:. Notice sur le génre Maelenia. Recherches sur le développement des polypiers d'cau douce. Brüssel 1835. Memoire sur le développement de Vemhryon des mollusques. Brüssel 1837.
Flóra Belgica 1839. Ezen érdemei folytán 1829-ben a' brüsseli academia
tagjává neveztetett ki. E' tanulmányain kivül 1825 után politikával is
:

,

foglalkozott. Az akkori kormánynak szabadságellenes határozatai egész
figyelmét fölébresztették. És e' percztl kezdve ernyedhetlen buzgalommal tanulta az állami tanokat, és mködött hazája közügyeiben. Már
1830 eltt egyik legszilárdabb tagja volt a' szabadelv ellenzéknek. 1829szerkesztette
ben a' tartományi gylésekre képviselnek választatott.
azon els petitiót melyly a' belga nemzet közsérelmeinek orvoslását
követelte a' kormánytól, melyly olyly számosak által utánoztatott, hogy
az 1830-diki események egyik indokául tekintetik. Más oldalról is igen
sokat tett a' felvilágosodás és népszabadság érdekében, 's igy a' forradalom elöállitására is. Ennek kiütése eltt irta „Belgicus" czim alatt azon
leveleket, melylyek a' legmerészebb megtámadást intézték a' kormány és
Vilmos király ellenében. A'' septemberi forradalom alatt kitn szerepet

O

,

vitt.

Tournay

és

Hennegau tartományban fnöke

volt

mozgalomnak,

a'

kitzött irány felé. A' felfegyverzett nemzetrség parancsnokának választotta 's mint ilylyen több alkalommal kitn bátorságot és hs jellemet nyilvánitott. Az alkotmány uj

melylybe lelket

öntött

's

vezetett

a'

,

szabályai szerint öszszehitt kamarákba két kerület által Tournay és
Soigniesbl választatott képviselnek. Iliven eddig tanúsított elveihez
mindig az ellenzék padjain ült. Beszédei, szavazatai folyvást a' legszabadabb eszméket hirdették, és a' legjobb dcmocrata intézeteket 's javaslatokat védették. Különös buzgalmat fejtett ki a' községrendszer kidolgozá-
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blzottinányi eladó. A' központi hatalom Icszállitására és a'
mindeu leliet szabadaággal való ellátására törekedett. De

ezen elveket esak tetcnieü niódositással vihette keresztül. A' kamarák
tiibhsége elvei szabad iránjáti')! többnyire mindig hátramaradott. LegtVibl) tevékenységet fejtett ki az elhiresült 21 czikkck ellenében, mclylyek
az elubbi határozatok mellztével Belgiumra igen károsak valának. Kifejtette mikép azok többé érvényességgel nem bírhatnak hazájára nézve,
legfkép kimutatta azon hibákat és igaztalanságoknt mclylyek az
l'^s
úllanii adósáág felosztásában követtettek Belgium tetemes károsítására. Es
hogy ezen eszméknek nagyobb hatást és terjedelmet szerezzen ,Belgitan
s a 24 czikkek' ezim alatt röpiratot irt, melyly a' belga-holland kérdések 's viszonyok felvilágosítására igen sokat tett. Néhány hét alatt 5 kiadásban jelent meg és angolra, németre, hollandra fordíttatott le. Az
adósság kérdését legtisztábban fejtette ki, 's azért a' kormány által a' 24
czikkek íinanezkérdéseinek vizsgálatára kiküldött bizottmány tagjává
neveztetett ki. Röpirata némelyly igen gyönge czáfolatokat idézvén el,
ezek ellenében még egyet irt
Observations complimenlaires sur le
parlagé des dettes des Pays-bas ezim alatt 1838-ban, melylyben az adóssági kérdést még bvebben 's határozottabban felvilágosította. E' röpiratához több uj 's igen érdekes okleveleket is csatolt. Egész élete a' szabadelv iránynak és a' természettanulmányoknak szenteltetett.
Sz. I.
Dunagzhajózás. A' dunai hajózás nemcsak mint forgalmi eszköz 's
Így tisztán nemzetgazdászati ügy, hanem mint politikai, mint államtani
kérdés is nagy fontossággal blr. Es ezt nem csupán helybeli szk körre
szorított érdekek teremtik, nem csupán hazánk anyagi emelkedése és
]>olItlkai jövje, hanem hozzája vannak kapcsolva Európának 's különösen
Közép-Európának legfontosabb érdekei is. Olyly csatornát találunk
itt, melyly Nyugot-Európának nagy részét egyenesen öszszeköttetésbe
liozza a' nagy fontosságú kelettel. Ezen csatornán a' legrövidebb és legkönynyebb módon közlekedésben áll a' nagy Németország, szerencsétlenül
szétszaggatott részeivel együtt, az aldunai fejedelemségekkel, Feketetengerrel az egész török birodalommal. Itt olylyan térre vezettetik a'
státusférfiu hol a' jöv legrejtélyesebb, de legfontosabb kérdései felett
vlzsgálódhatlk. Itt fog eldöntetni a' bebonyolltott keleti kérdés mindazon
részletes kérdésekkel, melylyek a' görög, szerb és oláh népségek életügyét
tárgyalják. Azon státusquo, melylyet a' porta jelenleg még az ellenséges
érdekek türelme és egymást()li rettegése miatt foglal el ugyanott fogja
fellelni jövjét. Es ott fog kivivatni
valljon az absolutisticus irányú
éjszaki czár kezei közé kerüljön-e kelet hatalma 's ezzel az európai
súlyegyen felforgatásával az európai államszerkezet feletti túlnyomó befolyás 's uralom is. E' vidék rejti kebelében a' muszka túlnyomóság csiráival
a' dél-keleti szlávok ábrándjainak és komoly törekvéseinek jövjét is. Es
e' nagy érdek helyhez
legrövidebb 's legsebesebb utat nyújt KözépEurópának a' dunai haj(')zás. Elvezeti ez egyszersmind a' nyugoti nemzeteket olyly térre is, hol a' kifejldött Ipar legdúsabb piaczát a' külkereskedelem legélénkebb forgahnát találhatja lel. A' pétervári kabinet ezen
nemzetgazdászati és politikai érdekeket, melylyek a dunai hajózáshoz
kötvék, igen jól Ismerve, és tudva, mllyly akadályt szolgiiltathat az nagyra-*
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vágyó tervei elé mindent elkövet azon út nehczitcscrc *s kijátszására.
Közép-Európának államai mindeddig felényi erélyt 's gondoskodást sem
fejtettek ki a' dunai hajózás érdekeinek biztosítására. Jelenleg minden
elöny. minden haszon és rendelkezés az éjszaki önkény kezei közt fekszik. És ezt annál inkább kell roszallani
minthogy a' Duna öszszeköt,

,

Rajnával

Lajoscsatorna

—

a' Feketetenger az éjszakival
egyenes öszszeköttetésbe jött. Ezen ezredévi terv kivitele nyilvánitá,
milyly nagy érdekeket helyez Nyugot-Európa a' feketetenger- 's keletteli könyny 's rövid közlekedésben. Ezen kivivott útnak biztosítására
mégis semmi sem történik. A' dunai hajózás keletet eláraszthatná Nyugotfelvilágosodásával. Legtermészetesb csatorna
Európa mveltségével
lehetne az azon szabad 's polgárisodást árasztó eszmék keleteni elterjesztésére melylyek ott leghatalmasabb óvszert 's védbástyát emelnének a'
muszka terjeszkedése 's befolyásának biztosítása ellen. Ezen szellemi
mozgalom az aldunai népségekbe képes lehet uj életet önteni melyly
önállást és szabadság utáni törekvést fejthet ki, melyly nek ellentételére
törekszik a' pétervári politika. Ezen aldunai vidék, hová a' dunai hajózás
hazánkra nézve is roppant fontosságú. Legköolyly könynyen elvezet
zelebbi bástyát képez az nemzetiségünk és nemzeti életünk biztositására.
az éjszaki szláv törekvések fentartására, valamint bástyául szolgált egykor
az osmanok rokonai ellen is. Nem kevésbbé van ahhoz, valamint egész
kelethez, nemzetgazdászati jöv«)nk is kapcsolva. Erre csak ugy számithatunk ha míüparunkat kifejtve keleten 's különösen az aldunai helyeken
biztos piaczot szerzendünk. A' kereskedelmi befolyás és hatalom politikai
ert és uralmat von maga után. Innen azon határtalan törekvések melylyeket mind az angolnál mind az orosznál láthatunk kereskedelmi érdekeiknek és befolyásuknak keleten való terjesztésére. Innen mindazon
tények melylyeket a' pétervári politika mutat el e' században hogy az
aldunai kereskedést egészen kezei közé pontosítsa öszsze. Ide czéloznak
mindazon intézkedései is, melylyeket Nyugot-Európa dunai forgalmának
gátlására fordit. Ezekben kereskedelmi érdekel mellett politikai czélokat
ellenszereket
is keres. Ezek ellenében a' dunai hajózás legtermészetesb
szolgáltathat 's midn az majdnem egészen hazánk birtokában van ezt
olyly pontnak kell tekinteni, melylyet a' végzet kelet és nyugot közé
állított, hogy általa a' legfontosabb érdekek megóvattathassanak. Magyarország sokkal közelebb fekszik a' közép-európai államoknál azon tüzfokhoz, hol egy hatalom-sovár
önkényes udvar forralja meszsze terjed
terveit, hol a' vele nép 's vallásrokonságban lev népségek képezik a
túlert, hol a' nyugoti kereskedést és befolyást végveszély fenyegeti. Mi
ellátva mindennel, mi azon törekvések és tervek ellenpontját képezheti,
a' dunai hajózás által legkönynyebben 's legrövidebb id alatt eljuthatunk
a' forrongó és roskadozó keletre. Es ezáltal valamint politikai tekintetben
nagy befolyású tényezként jelenhetünk meg a' keleti viszonyok kifejldésében
épen ugy emelkedhetünk kereskedelmi szempontból is ott
jelentségre, ha nemzeti jövnk, ha Nyugot-Európa szabadelv, haladási iránya biztosíttatik. Es a' mint kelettel legkÖzelebl)i út köt öszsze,
épen ugy azáltal Közép-Európához igen szorosan, igen közeli és fontos
anyagi érdiíkeken alapuló kíitelékekkel kapcsoltatunk. Felfelé hazánknak

tetvén
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luiiuüg fontos kercökcclclmc volt

mind

kivitelre

,

mind behozatalra nézve.

A' <lunai forgalom minden politikai akadályok és kifejldésünket elöl
viszonyok daczára nagy tért foglalt el. Azon viszonos szükségek, mclylyek hazánk és Németország közt léteznek, a' legtermészetesb cserét alapították meg. Ezen szükségek kielégítésére, és egy hasznot hajtható forgalom elidézésére legalkalmasb és legolcsóbb csatornát a' dunai folyam
nyújtott volt. Ezen hajózás minden más közlekedési eszközöket fölülszárnyalt. Tetpontra azonban csak a' gzhajózás behozatala által emelkedhetett. Ez tehette csak minden más közlekedési, eszközök hiányában kereskedelmünket élénkebbé és g}'ümölcsözbbé. És az vezethet cl a' magasb
európai érdekek valósithatásához is.
Mindazon nagyfontosságú érdekekre mclylyekkel kereskedelmi forgalmunk, nemzeti gazda szatunk kifejldése és köz vagyonosságunk, népjóllétünk egyrészrl felfelé nyugothoz és Közép-Európához, más részrl pedig
lefelé az aldunai tartományokhoz, Feketetenger forgalmi vidékeihez, a'
török birodalomhoz, és az egész kelethez kapcsoltatik, legnagyobb befolyással van a' dunai gzhajózás. Mert ez emeli sokszorozott magasságra
mind azon hasznokat, melylyeket a' hazánkat nyugottal és kelettel öszszeköt dunai közlekedés nyújt kereskedelmi forgalmunknak. Az teszi a'
dunai út által virágzóbbá és hasznosabbá a' dunai vonal és öszszeköttetés
alá es közép-európai nemzetek keletteli üzletét is,
hogy ez ismét a'
mi vagyonosságunkra is jótékonyan hasson az átmeneti kereskedés hasznai által. A' dunai gzhajózás egyik legnagyobb hatású tényezje azon
kereskedelmi és nép vagyonossági emelkedettségnek, melylyetmind hazánkban, mind a' Dunával szomszéd német államokban láthatunk. Mert azon
sebesség melylyet a' dunai gzhajók a' személy- 's áruszállításban kifejtenek, legjótékonyabb hatással van a' kereskedelmi forgalom élénkítésére
és kiterjesztésére. A' sebesség legfbb eleme a' kereskedelmi üzletnek. Ez
az melyly az üzleti tkét sokszorozott értékre emeli forgását sebesiti,
és nyereményét öregbiti. Ugyanaz teszi olcsóbbá a' portékáknak a'
fogyasztók kezeibe való juttathatását
az áruk árának leszállithatását
és egyszersmind a' termesztk nyereségének emelését is. A' dunai
gzhajózás kivitelünket szaporította, bevitelünket olcsóbbá és az átmeneti kereskedést hazánkra hasznosabbá tette. A' gzhajózás azon dunai
utunkat, melyly nyugottal öszszeköt és keletre vezet, legolcsóbbá, legrövidebbé és legkényelmesebbé tette, melyly körülményeknek lehetetlen, hogy nemzeti gazdászatunkra jótékony befolyása ne lett légyen.
Mert az, mi a' kereskedés útját könynyüvé, rövidebbé és olcsóbbá teszi,
a' keresiISdést is emeli
az ipart és terményzést kifejti a' toldmivelést
virágzóbbá teszi, és a' nemzetnek több jövedelmet és hasznot szerez.
Ezt tette a' gzhajózás azáltal
hogy más közlekedési eszközöknél
olcsóbban és gyorsabban szállíthat mind hazánkban mind egész Európában. E' tekintetben a' gzer alkalmazása épen olyly nagyszer változást idézett el a' kereskedelmi világban, mint az irányt feltalálása. Mig
ez nem volt ismeretes, a' forgalom parthajózásra volt szorítva melyly
épen olyly hoszszadalmas mint költséges és veszélyes is volt. A' világkereskedelem szk körre szoríttatott; a' vízi utak, melylyeket ingyen adott
a' természet, csak korlátok közt használtathattak; számos czikkekct csak
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igen nehezen hoszszas id alatt , vagy épen ncni ia lehetett a' fold távovidékeire szállitani. A' természet végtelen akadályokat , magas
hegylánczokat, sebes rohamú folyókat gördített a' forgalom elé. A'
tengerek parti részei nemcsak az akkor embererök felett uralkodó
elemek 's viharok által, hanem a' rabló megtámadások folytán sem
voltak a' kereskedkre biztosak. Mindezek miatt a' forgalom csekély,
a' szállítás drága az áruczikkek nagyáruak , és a' terményzk nyeresége,
keresete csekély volt. Mindezeknek megváltoztatására a' piacz tágítása,
uj utak alkalmazhatása és hajózás gyorsítása által az irányt életbefolyású jelenet volt. Es ilyly hatást gyakorlott a'
alkalmazása is,
midn a' vitel sebessége és olcsósága által mind a' kereskedelmet, mind a'
nemzeti ipart magasb fokra emelte.
Ugyanaz a' dunai forgalomba is
egy uj , dúsabb és jövedelmezbb életet öntött, a' kereskedést kiterjesztette , és hazánk vagyonosodására
valamint a' Dunával öszszekötött
idegen tartományok gazdászatára is uj jobb kort derített.
Amerikában
é^ Európa többi részein a' gzhajózás már korábban alkalmaztatott.
Éjszak- Amerikában már 1807-ben megindittatott. Európában 1811-ben
készült a' legels gzös. A' Themsén 1813-ban jelent meg az els gzhajó,
,

labbi

,
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1816-ban már Frankhonban, Rotterdamban, Kölnben

—

és

Hamburgban

is

voltak gzösök. 1818-ban rendes gzhajóposta állíttatott Anglia , Irland,
Spanyol és Portugallia között; valamint Olaszhonban, Svéd- és Muszkaországban is alkalmaztatott. 1824-ben Londonban nagyobbszerü gzhajótársulat alakult , mi csakhamar mindenfelé utánzókra talált. A' Dunán 1819-ben tétetett meg az els gzhajózási kísérlet
de ez legfkép a' részvét hiánya, érdcklettek ingadozása, az eszmének még itteni
kora újdonsága miatt megbukott, a' dunai gzösök csakhamar egészen
eltnvén. A' második kísérlet szerencsésebb 's tartósabb volt. 1830-ban

—

a' gzhajózás a' genfi 's más tavakon, a' Rajnán, 's egész
t. i. miután
Németországban elterjedett, a' londoni mintájára gzhajózási társulat
alakult a' Duna számára is Bécsben. Ez 1831-ben inditá meg a' Dunán
Gyr és Pest között I-sö Fcrenez gzösét, melylynek utjai, és az ezekbl
eredt bevételek 's jövedelmek eléggé mutatták, milyly felette alkalmas a'
Duna a' gzhajózásra, és milyly nagyszer hasznot és nyereményt igér
az a' jövre. A' társulat tehát, melyly 25 évre szabadalmat szerzett
magának, 1832-ben két gzöst járatott Gyr és Pest és Pest-Zimony
között. Ezen vonal találtatott legalkalmasabbnak és legszükségesebbnek,
mert hazánk földén nyer csak a' Duna olyly nagyságot és mélységet,
melyly nagyobbszerü hajózást és szállítást tesz lehetvé. Itt emelkedik
víztömege és magassága azon fokra, hogy öt ezer mázsánál terheltebb

haj(jkat

is

elbírhat.

Hazánk

földén alkalmatos tehát az csak valódilag

—

a'

gzhajózás nagyobbszerü kifejldésére és emelkedésére.
Ez okból ezen
gzhajózási vállalatot egészen hazánk tulajdonának tekinthetjük, mert
érdekei, forgalma, üzlete leginkább hazánk földéhez, vidékeihez 's érdekeihez van kapcsolva. Ezért terjesztetett ki a' vállalat legnagyobb mértékLen hazánk útvonalán
ide fordíttatott a' legtöbb beruházás és
1831-ben megnyittatott Pest és Galacz közt is a' közlekedés.
javítás.
Az aldunai fejedelemségek és ezeknek nagy jelentség kikötjük
Galacz megnyittatott hazánknak és Közép-Európának, Bécg a' portig

—

—

—
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fvárosával Konstantinápolylyal, a' Fcketeteugci vulckei\cl, Smyrnával
közel és egyenes öszszeköttctésbc tétetett,
1835 után a' dunai gzhajózás mindinkább nagyobb és nagyobb kiterjedést nyert. A' vállalatba, nielyly mindig több és több nyereséget igért,
nagyobbszerü beruházások történtek. A' gzösök száma szaporittatott. A'
teherszállítás eszközei sokasittattak. A' forgalmi vonal Bécstl Asia vidékeire terjesztetett ki. Így emelkedett évenkint magasbra a' gzhajózásnak
miuden tényezje, és a' forgalmi számtételnek minden száma. Egyrészt
azon érdek, melyly az anyagi haszon és dús kamatokat igér jövedelem
nuísrészt hazánk nemzeti gazdúszata és kereskedeláltal állíttatott el
mének kifejldése iránti részvét saját hazafiaink közül is számosakat megnyert a' dunai gzhajózás elmozdítására. Es így habár kezdetben egészen idegen szülemény volt is, 's habár akkor részüidcrl ctekély csatlakozás nyilvánult is hozzája, 's bár még jelenleg sem lehet benne a' mi
nemzeti irányunkat túlnyomónak és uralkodónak mondani; mindamellett
olyly sokan lettek közülünk is rövid id alatt részvényesek mikép a'
nemzeti elemek jelentékeny befolyásra emelkedtek. A' Széchényiek, Apponyiak, Czirákyak, Andrássyak csatlakozása nagy hatással ln nemzeti
érdekeink 's anyagi hasznunk elmozdítására. Hyly minden részrli részvét és közremunkáló buzgalom mellett évrl évre emelkedni látjuk a'
'etb.

:

,

líözhajózási forgalmat, szállítást és Ji)vedelmet. Az els évtized forgalmának mérlegéül szolgálhat az 183y-íkí év. Ekkor a' társaságnak 8 gzöse
volt. Ezeken 105,920 utas szállíttatott. A' teher :27U,ol3 kötegben 348,983
mázsát tett. A' következ 1840 évben a' 8 gzhajó még kilenczczel szapo-

melylyek közül 10 a' Iblyami, és 7 a' tengeri hajózásra fordíttautasok száma ez évben l:^5,923-ra, és a' teher 280,475 kötegben
368,683 mázsára szaporodott. E' szerint az elbbi évnél 19,700 mázsával és 19,307 utassal több szállíttatott. Ezen 17 gzös a' hajózási költség levontával jövedelmezett 598,176 ft. 30 krt. Ebbl a' tengeri út csak
247,905 ft. 55 krt. a' folyami pedig 350,270 ft. és 42 krt. hozott be. És
ezen különbséget a' dunai és tengeri forgalom, bevétel és kifejldés közt
folytonosan mindig feltalálhatni, melylynek okait részint természeti, részint
politikai körülményekben kell keresni. A' fent kitett bevételhez még
8,937 ft. 55 kr. escompto-nyereség jvén, az egész öszveg 607,114 ft.
32 krt. tett, melylybl a' folyó kamatokra 131,250 ftot, és az általános
költségekre 308,289 í't. 9 krt. levonván, az 1840-i évre tiszta nyereményül 167,575 ft. 23 kr. p. maradt. Ezen évtized alatt a' társulatnak
teméntelen sok akadályokkal kellé küzdeni, melylyek közül sok, hatása és
ereje körén túl esett. Az Orsova és Drenkova közti vizrohamok, örvények
és szirtek lehetlenné tevék a' hajózást. A' grebeni islászi ésjuszki vízár elkerülésére a' társulat a' grebeni sziklák mentében széles és kényelmes
országutat készíttetett az utasok és teher tovább szállítására. Minthogy
a' vaskapunál maga a' természet egy ágat képezvén
nyílt segélyt látszik
ajánlani
különféle indítványok tétettek csatornák készítésére, melylyeken kevesb id alatt és biztosan lehetne folytatni az utat a' Feketetenger
felé. Ajánltatott kisebb 10
16 lóerejü gzösök alkalmazása is. A' társaság Bécs és Orsova közt egyenes közlekedést nyitott meg, és a' Czernavoda 's Kusztendzsc közti száraz utat haszmllviín a' toN ább szállításra, a"
rittatott,

tott.
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keleti utat két

a'

nappal rövidí-

meg. Ezáltal kieszközöltetett, mikép a' bécsi ut Konstantinápolyig
10 nap alatt bevégeztetett. Azonfölül, liogy igy a' társaság a' hajózási id
kurtítására törekedett, miáltal a' forgalom sebességét és kereskedés nyereségét, virágzását eszközlötte, és a' mellett, hogy az els 10 év alatt
tette

nyereségre

e'

vállalat

még nem számolhatott

:

tetemes öszvegeket fordít-

erk

szaporítására is. Hogy a' gzösíik ne csupán
mint eddig
csak felváltva, bizonyos napokon járjanak
lianem na})Onta
tehessenek utat, (300,000 ]).ft. hataroztatott uj gzösök építtetésére. így
184:1-ben a' 17 gzöshöz még á vashajó járult 1740 ló ervel. A' következ 1842-ik évben pedig ismét két uj gzös készíttetett. Es ez így folytattatott évrl évre. 1843-ban öt vas gzössel szajíorittatott a' hajók száma. Ez évi forgalom már nevezetes fokon állott. A' társasáaiiak 28 sözöse
eszközlé a' közlekedést, kett az alsó Dunán. Oszszesen 2480 lóer volt
használatban. Ezek 1,117 utazást tettek és 278, .504 utast szállítottak,
mi a' 39-i 125,923 szándioz képest 4 év alatt a' fenírgott kíhüinuhiyek
közt szép haladás. A' bevétel szinte magasra emelkedett, tett 2,342,t)15
ftot
és a" kiadás
1,240,330 ftot, e' szerint a' tiszta bevétel volt
1,009.808 ft. Ebbl a feldunaí vonalra 358,308 ft. és az alsóra 54,808 ít.
esett. A' tengeri hajózás, mint rendesen, ez évben is veszteséggel járt,
melyly 95,183 ftot tett. A' forgalom- és üzleti öszszeg emelkedvén, képessé
ln a' társulat mellékközlekedési vonalokat is nyitni, és a' dunai gzhajózást a' mellékfolyamokra is kiterjeszteni. így nyitott uj közlekedést a'
Tiszán és csakhamar a' Száván is Zimonytól Sziszekig. I^záltal a' gzhajózás sebesebb és olcsóbb forgalnuínak 80 m. tér-ég ln megnyerve.
Hazánknak egészen uj vidékére élénkség és tevékeny mozgalom terjesztetett. Es a' kereset számos nemein kívül a' könynyü és rövid szállítástatott a' közlekedési
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,

,

:

,

ban mind

mind a' terményzés ujabb segédeszközöket
Dunával öszszeköttetésben lev mellékvonal
is, és milyly hatással volt a' gzhajózás a' tökéletesb közlekedés által az
e' vidéki forgalom élénkítésére, 's következleg az ottani vagyonosság és
jóllét emelésére is
kitetszik abból is mikép a' gzhajói üzlet ottan is
a'

kereskedelem

nyert. Milyly érdekes ezen

,

évenkint emelkedett.

,

a'

,

így 1845. Szeged-Sziszek közt a' személyszállítás
volt 2,839; következ 1840-ban 2,232, 1847-ben nuír a' Szolnokig kiterjesztett vonalon utazott 4,758 személy és szállíttatott 280,780 mázsa
I)ortéka 3 zongora, 18 kocsi, és 18 lóval. 1848-ban pedig 03,911 utas,
272,273 m. 93 font áru, 173 kocsi, 8 zongora, 519 ló 's kutya, 340 hajó. Az
öszszes dunai forgalom is nevezetes kifejldést nyert a' gzhajókon ezen
években. 1844-ben a tíirsnlal 22 í/órsíM*/ járatott, és 1120 utazást tett. Az
utasok száma 555,804 volt, szállíttatott 1,983,010 m. áru, 151 zongora,
1,892 hintó, 1,300 ló és kutya, sertés 38,822 darab, hajó vonatott 90, és
It.
a' pénzküldemény tett 0,001,831
A' bevétel 2,640,372 h. 7 kra, és
a' kiadás 2,180,939 ft. 15 kra meni, a" tiszta jövedelem 453,432 ft. 52 kr.
volt. Az 1844- ki üzlet és l'orgalom sok kedvez tényt és haladást mutat
el. Ez évben a' hajózás mart. 4-é)i kezddött és dec. 4-én fejeztetett be.
Nyár derekán Pozsonyon alól a' víz csekély magassága majd megakasztá
hanem a' volt Helytartó -Tanács ísza])merít gépét
a' közlekedést,
átengedvén, ennek segélyével az illet hely kitisztittatott, a' kell vlzmély-
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Az orszátígyülcs kétszeres liajójárást okozott. A' tárközönség iriínti figyelmét tariusitni akarván, Biula-Pest közt közlekedést nyitott, habár itteni költségeit a' jövedelem alig fedezheté. A' linczbécsi és pesti vonalon jó nyereség szereztetett, mig a' Pest-Eszék közti
vonal veszteséget mutatott. Pest-Drenkova közt a' vontató hajók az áruszállitásban igen jól jövedelmeztek
nevezetesen Herkules 195,000 ft,
hozott be, mi egyetlen példa a' folyami hajózásnál. Az al-dunai vonalon
is javult az üzlet. Ez évi veszteség a' 43-kinál 16,000 fttal kisebb. A' hajóépítés is haladt. Elkészültek Széchényi 100, Atilla 160 és Pannónia
csupán utazó hajó 36 lóervel, és 1845. elején útra indultak. Bátor
160 és Argó 50 lóra szinte elkészültek. Készült 17 vasas szállitó-hajó
is. A' gyors közlekedés érdekében
is sokat tön a' társulat. Mimka alá
vett 4 vas, 150 lóerejü hajókat csupán utasok számára, melylyek a'
Bécs-Lincz közti utat fel 17 és le 7 óra alatt, a' pestit pedig 21 és 12 óránál kevesb id alatt fogták megtenni. E' gyorsaságra sokat tett a' csöves
katlanok behozása is, mi elször Maria Annán és Lajos gzösön kisértetett meg. A' banát érdekében a' Bega-csatornának Temesvárig való hajózására, és Szeged-Újvidék közti forgalomra is megtétettek a' kell elkészületek. Meg is nyittatott rendesen mindkett. A' Tiszán a' dohányszálli8(5g

megszereztetett.

sulat

a'

,

a' kincstár átadta a' társulatnak. Az Aldunán vontató hajók szolgálata
rendszercsen megkezdetett, de veszteséggel. A' török oldalra Zrinyi gzös
küldetett az oláh részen az utasokat a* Nádor szállította. Az oláhhoni
fulyosb czikkek számára Ers rendeltetett. Az árszabás ez évben a' 41-ki
példájára tetemesen leszállittatott. Tekintetbe vétetett a' közlekedési
eszközök szaporodása a' szállítás olcsósága mi fökép alsó Magyarországban, Oláhföldön 's különösen Skela-Cladovi és Galacz közt semmi
arányban sem volt a' társulat magas dijjaival. A' fuvar-ár csökkentésénél
szem eltt tartatott hazánk nyers terményeinek kivitele. Ez évben a'
társulat bevételei igen kedvezk voltak. Kitetszik ez a' bevétel és kiadás
közti kedvez arányból. A' hajózási költségek az öszszes jövedelem 45^^,
közköltségek 17^", öszszesen 63. g^, a' hajók értékleszámitása 7.-, biztosítása
2.g-, kamatok i'.'"%, tiszta jövedelem 17,-, részét tevék. Ilyly arány jön
ki a' 43-i mérlegbl is. 1844^ öszszes jövedelem volt
2,640,372 ft. 7 kr.
43-iki:2,390,833ft. 9 kr. 's Így 44-ben 249,538 ft. 58 krral több. A' tapasztalás szerint a' hajójárás szaporításával mindenütt növekedett a' jövedelem.
Azért is szükséges tehát a' gzösök szaporítása, mi tekintetbe is vétetett,
n)idn az 1845-lk év számára 7 gzös vétetett munkába. A' társulat üzletében nevezetes változás történt a' teno-eri foríjalomra nézve ezen évben.
A' tengeri hajózásból kedvez és biztos sikerre nem lehet számítani. A'
helyszín távolsága és az örök küzdelem az ellenséges érdekekkel temérdek bajt és veszélyeket, hiányokat állított el. Ila a' legkedvezbb év
valami igen csekély nyereséget hozott, a' níostoha év aránytalanul nagyobb
veszteséget okozott. A' nyereség öszvegének reménye sohscm érhette el
a' veszteség lehetséget. Nagy hatással volt erre egy 220 ló erej töritk
hajónak fellé[)ése. Ezt nem sokára követte az angol keleti társulat 240
lóerejü gzösének a' trapezunti vonalon lett megielenésc is. Ezekkel vernciiybo nem lehet lépni, minthogy hiányoztak a' kell nagyságú és szánni

tást

,

,

,

:

hajók, mclylyeknek megszerezhotésére elegend

pénzer sem

létezett.
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Ez okokból Icgczélszerübbnck találtatott a' tengeri hajózásnak feladása
és a' levantei birtok eladása. Ez 1844-ben csakugyan végre is hajtatott.
Az austriai Lloyd vette meg a' társulat öszszes levantei vagyonát, t. i.
6 tengeri gzöst minden hozzá tartozókkal, mhelyekkel
telepitvények,

kivévén a' köszénpáhókat 560,000 ftért.
A' társulat a' tengeri hajózásról egészen lemondott a' Konstantinápoly,
Trapezunt, Salonich és Smirna közti vonalon. Továbbá átadta a' galaczi
és konstantinápolyi hajózást is, ugy hogy azt, ha a' társulat jónak
látandja, saját hajóival ismét használhassa. De ekkor a' bulgár és ruméliai
kiköt érintésével Konstantinápolynak kellé lenni a' hajózás határpontjának. Azonban a' Lloyd is folytathatja ugyanott akkor is hajózását, mire
a' lehetségig egyenl vitelbér fog megalapittatni. Mindkét társulat arra
kötelezé magát, hogy a' Bécs- Konstantinápoly közti utvonalt fentartandják
és hetenkénti rendszeres hajózást rendezendnek. Ezen ügynek ilylyetén
bevégzése, mindamellett, hogy 338,000 ft. veszteséget okozott, és hogy
1844-ben a' tengeri forgalom 5,134 ft. nyereséget mutatott el, mégis kedveznek találtatott, minthogy e' vállalat veszélyes és a' küls hatalmas
versenynyel öszsze nem férhet volt.
1845-ben 30 gzös 1163 utat tett,
és szállított
790, 851 utast, 1,531 561 m. árut, 203 zongorát, 1,892 hintót, 1,360 ló 's kutyákat, 23,886 sertést, 182 hajót, és 5,667,325 p.ft. pénzküldeményt. Bevétele ez évben volt
2,124,300 ft. 59 kr. és kiadása
1,851,322 ft. 44 kr. 's tiszta jövedelme 272,878 ft. 15 kr. Ebbl 5%
kel

's

gazdasági készületekkel

,

,
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3%

minden részvényre. Legélénkebb volt a' gzDunán. Bécs és Lincz között szállíttatott
86,459 személy; 61,164 m. áru. Bécs, Pozsony, Pest között 195,395

kamat

osztalék jutott
és
hajózási forgalom a' fels

személy; 705,419 m. áru Pest-Buda, közt 430,913 sz,; Pest, Eszék, Újvidék,
Zimony és Drenkova között 70,288 személy, 614,841 m. áru; Újvidék-Szeged közt 2,300 személy, 49,333 m. áru Zimony-Sziszek közt 89 személy 's 7488 m. áru ; Orsova, Widdin, Lompalanka, Slstow, Galacz közt
3,086 személy és 29,922 m. áru; Orsova, Giurgevo, Braila és Galacz közt
2,321 személy, 57,694 m. áru. Bécs és Pest között 114 zongora, öszszesen
pedig 203 szállíttatott és 2,068 hintó , 1,493 ló 's kutya, 7684 pénzküldemény 6 milhóval, 24,886 sertés, és 182 hajó. Az 1845-ki üzletre nézve
meg kell jegyezni, mikép a' forgalom igen késn nyittatott meg, t. i. mart.
;

;

31-én és tartott dec. 25-ig. Az év elején 24 gzös indult meg de folytá6-tal szaporodtak 760 lóerre. A' hajók szaporodása nagy akadályra
talált a' hajópléh megfogyása miatt. Azon vasgyárak, melylyek szolgáltatták, vasutak számára vállalkoztak. E' miatt kénytelen volt a' társulat
felsbb engedelem mellett 15,000 m. angol pléht hozatni. Ez utón sikerült a' vas teher-hajók számát 34-ig emelhetni. A' sertésszállitás 15 ezerrel fogyott, leginkább a' takarmány drágasága folytán
mi a' hizlalást
nchczitette 's fogyasztotta. Sokkal nagyobb kár érte a' társulatot és közforgalmat Széchényi gzös katlanának szétrepedése által május 3-án
délben Göny mellett. Egész nyáron át egy 100 ló erej hajó nélkülözteEmberélet nem veszett el. A' külföldi gyár 9,000 ft. kártalanítást
tett.
fizetett. Buda-Pest között két gzös alkalmaztatott. Bécs és Lincz között
Az alsó vonalon
a' magas vizállás sok akadályt gördített a' hajózás elé.
nevezetes haladás történt. Drcnkova-Orsova közt a' folyam- sodrások és
,

ban

,
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szikladarabok miatt Iclictctleniu'k tartatott

a' közlekedés. Ez évben azonazon ut is felvétetett a' rendes gözhajózá.si vonalba. Lajos gözö.s hetenkint kétszer tette meg ezen ntat, mindig
igen szerencsé!?en. A' személyí^zállitás, Buda-Pestet kivéve, y0,2í)l)-el éa az
áruké 604,251 mázsával haladta a' 44-ikit. Amaz tehát 35% és emez
65" n-tóli emelkcdétít mutat. Ebbl a' pest- zimony- orsovai vonalra 90%
bécs-linczire oá" ,„ or.sova-galaezira 32",,, bécs-pestire 22*' „ jut a' személyszállitásnál. Az árukra nézve })cdig a' pest- orsovain 100% bécspestin 36^,,, orsova-galaczin 1 •')"/„, és bécs-linczin 17%-el szaporodott az
üzlet. Az áruízállitás legmagasbra fejldött a' pest-orsovai vonalon. A'
kereskedés ezen mozgalma 's inneni hasznossága leginkább a' csekély
vitelbérnek tulajdonitaiidö. Itt a' társulat árszabása különösen kedvez
volt hazánk déli részeinek nyers tei-ményeire, melylyeknél az árszabásban
nem a' súlyt, hanem azoknak olcsóságát vette legfbb tekintetbe. Innen
következelt
mikép ezen vidékeink az elbbi évekhez hasonlitlanul
nagyobb arányban hahnozák el a' gzösöket terményeikkel, azok elbb
a' magas vitelbért meg nem gyzhetvén. De egyszersmind az volt f oka a'
társulat ez évi kisebb tiszta jövedelmének is. INlert ez a' 44-ikinél 127,000
fttal volt kisebb, ámbár 760 lóervel többje volt. INlinél azonban nem kell
feledni, mikéj) az uj hajók csak igen kis ideig forgottak az év vége felé.
Széchényi gzös pedig egészen kimaradt. A' hajók szaporítására tetemes
öszvegek fordíttattak, különösen a' tengeri hajók eladási árából. így
készültek Zsófia, Ferencz Károly 1 50, Kübeek 200, M. Dorottya 150, Grclfcnstcin 50, Zimon 100 ló erre, továbbá 17 áruczikk, 2jsertés-, 3 szeneshajó, és egy ágyuhajó vasból. A' mi az ez évi jövedelmet illeti, ez a' kiadásokhoz képest igy áll a' haji)költségek annak 44'V,oo» általános költségek 22^'^/^„o, hajók értékleszámltása ö^Viom biztosítása l'V|oo» kamatok
IP' .^,0, kölcsön fizetése 2^'/,„o- tiszta jövedelem 10^^, k^,, részét tették. Az
iddunai forgalom Orsova-Galacz közt igen rósz volt részint a' rósz gabonatermés miatt, részint a' kis vitorla- és evez hajók életmagvak szállításánál kifejtett versenye végett. Ezen év a' gzhajózás történetére nézve
még egy körülmény által ln nevezetessé. A' társulat uj alapszabályokat
és üzleti rendet alkotott. i\Iintán a' vállalat, melylynek keletkeztekor csak
gzöse és 200 részvényese volt a' jelen idkig, midn részvényeseinek
száma 8, 000-rc, hajóié })edig oO-ra szaporodott, egészen különböz állásba
jutott, nem találtatott a' társulat hivatásával és a' forgalom elmozdításával öszszeférnek az eredeti rend és szabályok további megtartása. Leglényegesb szükségnek ismertetett el az anyagi ügyvitelnek elválasztása a'
felügyelettl és ellenrködéstl. Ennek folytán megállaplttatott, hogy
amarra fizetéses igazgatóság hivatik meg, emez pedig a' kormányzó testületnek adatik át. Ezen 's a' többi uj alapszabályok legfelsbb helyen is
megersíttettek. Ezek befolyása alatt, lehet mondani, egészen uj élet öntetett a' kereskedelmi mozgaloml.>a is.
184G-ban 32 (/('hös Járt a Duiuin
és mellékfolyamokon. Tétetett 1476 utazás. Az utazók száma az elbbi
évnél több mint száz ezerrel szaporodott, mert 903,1)96 tett; az áruk öszvege 1,!J()1>,287 mázsa volt. Ez is majd fél millió mázsával sza])orodott.
Ezenklvid 325 zongorát, 2,443 hintót, l,7.'rt kutya 's lovakat, 5(5.832 sertést, 856 haj(')tés 5,185,512 ftot szállitott. ( )i-sova és Galacz kt"">/t a' vilt
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áruk öszvege: 73,705 m. volt. A' bevétel is nagyobb volt az elbbi évinél,
mert 2,615,11>8 ft. 38 krt. tett; a kiacbís 2,2G6,70i> í't. 27 krra menvén,
a' tiszta jövedelem 348,489 ft. 11 krt. tett. A' fels dunni vonalra jutott
belle 352,864 ft., míg ellenben az alsó vonalon 4,375 ft. hiány találtatott. Ezen bevételi különbség, melyly folyvást kitnik az alsó hajózási
vonalon, kitetszik az utasok számából. Mig Bécs és Lincz között 101,480
és Bécs-Pest között 239,011 személy utazott; addig Pcst-ürsova közt
103,813 és Orsova-Galacz közt csak 7,781 személy szállittntott. Szegcdsziszeki vonalon utazott 2337 egyén. A' vállakiti nyereség öszvegére káros
befolyású Széchényi szerencsétlensége némi pótlékául, mnidsába tétetett
helyébe egy uj Széchenyi 80 lóerre vasból 76,580 iiért, a" felszerelés külön
3,450 ftba kerülvén. A' vállalat kiterjesztésének szükségessége anynyira
elismertetett mind a' társulat jövedelmezési, mind a' forgalom 's kereskedés elmozdítása érdekében, mikép a' tkealap szajjoritásának szüksége is
kimondatott. Erre a' javalt kölcsön helyében uj részvények bocsáttattak
ki, nem találtatván helyesnek, hogy 4 milliónyi üzlet 3 millió ad-Sssággnl
terheltessék. Ezáltal a' jövend változó eseményeinek nagyon kitétetnék
bármilyly vállalat. Az intézkedés legfbb szükségét az tévé, hogy a' for1500
galmi eszközöknek, fkép vontató hajók számára, legalább 1200
lóervel való szaporítása elkerülhetlennek találtatott. Kibocsájtatott tehát
2 millió ft. erejéig 4,000 darab uj részvény az elbbiek némi kedvezményi biztosításával. Különben a' vállalati üzlet haladásának nyilvános jeléül
szolgál az is, mikép ez évre igen szép tiszta nyereség és fölül osztalék jutott.
Az öszszes bevételbl lerovatott 6% általános költség, 5% hajókojjás,
továbbá részvény- és kölcsöntkék kamati fejében 1,073,830 ft. 13 kr.
így rendelkezésre maradt tiszta jövedelem 348,489 ft. 11 kr. Ebbl még
lerovaték a' kölcsön második részöszvegének viszszafizetésére 50,000 ft.
59,697 ft.
továbbá az alapszabályok szerinti 20^''q tartaléktke fejében
48 kr. így maradt tisztán 238,791 ft. 23 kr., melylyhez hozzá adván a'
múlt évi 58, 382 ft. 30 kr. nyereségi maradványt a' tiszta jövedelem
tett 297,173 ft. 53 krt. Ebbl a' részvényeseknek *5"/q fölül osztalék, vagyis 25 ft. öszszesen 200,000 ft.
osztatott ki. A' megmaradt 97,173 ft.
53 kr. pedig nyereségmaradványul jöv évre hagyatott. Ezek szerint a'
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vállalat igen kedvez jövre számithatott. Ez okból a' társaság nagyszerbben emelni is kívánván hajózási mozgalmát, felsbb engedelemmel 150,000
mázsa vaslemezt hozatott Angolhonból. A' következ év számára hajóit
és szállítási eszközeit igen nevezetesen szaporította. Azon nyeremény,
melylyet a' társulat a' mindinkább élénkebbé váló hajózásból évrl évre
részint osztalékban
részint a' törzsvagyon növekedésében kapott, elegend ingerül szolgált, hogy, habár hátra maradva is a' többi európai
gzhajózás terjedelmétl és erejétl, az elbbi évekhez képest tetemesen
szaporítsa közlekedési eszközeit. Az elbbi évben 32 gzös járt, a' következ 1847-ben pedig már 41 gzös tartotta fen a' közlekedést. Ezen újonnan készült gzösök többnyire 100 ló ernél nagyobbak, közöttök Komárom 120 lóerre 119,391 ft. 39 kr. került, egészen vasból, a' felszerelés
külön 6,705 ft. tett; Mercur 200 lóerejü vasból 223,079 ftért Ferdinánd 150 lóra 108,002 ftért; Sámson 200 lóra 159 ,268 ftért; Magyar
200 lóra vasból 160,221 ftért. Ezen 41 hajó közül 38 a' fels Dunán és
,

;
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3 hajó, t. i. Árpád 80, Ferencz 60 és Mercur 200 lóervel az alsó Dunán
1847-ben amazok Ht31 utat tettek, az utóbbiak pedig Gl-et. Ezeken
kivül 12 sertést szállitó, 77 rakhajó és 21 szenes hajó alkalmaztatott a'

járt.

még 6
szállitánra. Es hoírv méí; naíjvobb közlekedést nvisson a' társulat
vas gzöst készittetett, melylyek ez évben munka alatt voltak, és hasonlóan 22 rak- és 1 szénhordó hajót is. Ezeknek öszszes értéke tett 5,847,423
ftot és 2y krt. A' mint szaporitotta a' társulat hajói számát, épen ugy
de némileg
növekedett a' forgalom is, és habár nem egészen aránylag
jövedelme és nyereménye is. Azon különbségeket, melylyeket az al- és
fóldunai, valamint az egyes pontok közti hajózásnál az elbbi években
lehete tapasztalni, feltaláljuk 1847-ben is. A' fels Dunán a' 38 gzös
3912 lóervel 841,041 személyt, 21,395 m. 35 font pótterhet (GepacksÜbergewicht); 1,978,507 számú kiddeményben, 2,905,126 m. 32 font árut,
377 zongorát, 2,246 kocsit, 1,904 ló 's kutyákat, 59,690 sertést, 1,134 hajót,
és 5,860,865 ftot szállitottak. Az alsó Dunán pedig a' 3 gzös 340 lóervel 11,476 utast, 361 m. 55 font pótterhet, 279,651 m. árut, 73 zongorát, 383 kocsit,20 ló'skutyát, 48 hajót és 1,183 küldeményben 1,637,927
ftot vitt. E' vonalokon a' bécs-pesti szállítás legnagyobb volt. Nevezetesen
Bécs-Lincz között 104,568 személy, 4,815 m. pótteher 325,042 m. áru,
50 zongora, 481 kocsi, 449 ló, kutya, 26 hajó és 94,887 ft. szállíttatott,
Bécs- Pozsony- Pest között pedig 253,575 utas, 12,239 m. pótteher,
1,250,327 m. áru, 219 zongora, 986 kocsi, 1,107 ló, kutya, 517 hajó és
Pest,
2,681,651 ft. küldemény. Buda-Pest között 398,410 személy
Eszék- Újvidék- Titel- Zimony- Drenkova- Orsova közt 79,730 utas,
4,107 m. pótteherrel 1,048,975 m. áru, 105 zongora, 761 kocsi, 334
ló, kutya, 59,690 sertés, 507 hajó és 2,877,501 ft. küldemény. SziszekZimony- Szeged- Szolnok közt pedig 4,758 személy, 232 m. pótteherrel,
3 zongora, 18 kocsi, 14 ló, kutya, 84 hajó és
280,780 m. portéka
E' szerint a' pest-bécsi forgalom
286,826 ft. pénzküldemény vitetett.
az öszszes menynyiségbl az áruszállításnak majd felét a' személyeknél
Az alsó vonalon különösen
pedig több mint egy negyedét teszi ki.
Orsova- Viddin- LomPalanka- Sistro-Galacz közt utazott 6,674 személy,
140 m. pótteherrel, 46,692 m. portékával, 1 zongora, 39 kocsi, 5 ló és
824,356 pénzküldeménynyel. Orsova- Giurgevo- Braila- Galacz között
pedig 4,802 utas, 220 m. pótteherrel, 232,959 m. portéka, 72 zongora,
Az
344 kocsi, 15 ló, kutya, 48 hajó és 813,571 ft. pénzküldemény.
852,517 utas,
öszszes al- és feldunai hajózás menynyisége ez volt
21,756 m. 90 font pótteher, 2,034,520 számmal 3,184,777 m. 83 font
portéka, 450 zongora, 2,629 kocsi, 1,924 ló, kutya, 59,690 sertés,
Az 1846-ikés 1847-ik
1182 hajó és 12,195 küldeményben 7,498,792 ft.
év között az arány a' forgalom emelkedésére nézve igen kedvez mert
ez utóbbiban 4,633 m. 65 font pótteherrel, 1,275,490 m. 51 font áruval,
125 zongorával, 186 kocsival, 193 ló, kutyával, 2,858 sertéssel, 326
hajóval és 2,313,280 forinttal több szállíttatott. És ezt mondhatni a'
mert ez öszszesen véve 51,479 személylyel
személymozgalomról is
kevesebb ugyan a' 46-kinál
de ezen különbséget csak a' Pest-Buda
közötti mozgalom okozza, melyly 1846-ban 429,574 és 1847-ben csak
Í98,410 volt, melvlv öszvcget ha a' 46-ki 903 és 47-ki 852 ezerbl
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levonjuk, itt is emelkedést fogunk találni a' feldunai vonalnál, mi a'
kereskedelmi üzletre, gazdászati érdekekre sokkal jelentékenyebb és
hatályosabb, mint az inkább mulatságokból vagy apró házi szükségekbl
eredett buda-pesti közlekedés. Lehet tehát mondani, mikép ez évben a'
sebes, könynyü és rövid utu gzhajózás mind átmeneti, mind kiviteli és
behozatali kereskedelmünkre igen jótékonyan hatott. Es ezen enielkedést,
és egyszersmind a' gzhajózás tökéletesbülését és kiterjeszkedését még-

—

inkább láthatjuk a' 47-ki hajózásnak 40-ikivel való öszszevetéséböl.
1840-ben 125,923 utas, 47-ben 852,517 vitetett. Az áruszálHtás 40-ben
368,683 m. volt és 47-ben már 3,184,777 m. 83 font. Amabban csak 17
gzös volt használatban és 1847-ben 41 hajó számos rak-, szén- és egyéb

—

Valamint a' szálHtási mozgalom , ugy a' bevétel- és a' kiadás
hajókkal.
's bevétel közti arány is kedvez volt ezen évben. A' feldunai 38 hajó
1,931 útjában 3,912 lóervel szállított 841,075 utasért vett be 1,298,608
forint 43 krt. ; a' 3 milHó mázsa árukért 1,505,983 ft. 33 krt ; pénzküldeményért 5,684

ft.

148,754

sertésszállitásért

;

ft.

41

krt.

Ezen öszveg

5 krt. Az aldunai 3 hajó csak 187,889 ft. 23 krt. vett
be, és pedig utasoktól 75,124 ft., teherért 107,740 ft., pénzért 4822ft.
és levélvitelért 201 ft. 23 krt. Az egész hajózási bevétel a' fel- és aldunán
személy- és áruszállításért tett 3,146,920 ft. 28 krt. Ezen bevételhez
tesz 21959,031

ft.

még némelyly apró mellékesek u. m. az ó-budai hajógyárnál
Pótterhekért 2,496 ft. 23 krt. szénmaradék 17,299 ft.
400 ft. 14 kr.
Az egész bevétel 3,179,458 ft. 35 kr.
és más egyebekért 12,356 ft.

jöttek

,

—

;

—

2,936,971 ft. 53 kr. és az alsóra
melylyböl a' fels vonalra
A' kiadások a' hajózási költségekre, t.i. ftésre,
242,486 ft. 38 kr. esett.
hajószemélyzet fizetésére és azon aprósázsiradékra
kijavításokra
vámért,
mosásért
rendrségért
gokra, melylyek a' hidfelnyitásért
kiszállításért, puskapor, lámpaolaj 's ilylyekért járnak, fels vonalon

volt

:

,

—

,

,

,

,

,

107,049 ftot tettek. A' hajószemélyzet fizetése
42,386 ftot tett, mi kissé túlságos,
kivált a' külföldi fizetésekhez hasonlítva. Az érintett kiadásokhoz járultak
még némelyly mellékesek, p. o. a' pót-kapitányoknak feldunán 21,296 ft.,
utasok kármentesítésére fent 15,811 ft., lent 2,354 ft., levél és gyorskocsiért fent 14,849 ft., lent 3,666 ft., állomási költségekre fent 60,000
dunatisztitásra fent 15,278 ft. 's több egyebek.
írt., lent 21 ezer ft.
Ezekkel együtt a' feldunai vonalon a' hajózási költség 2,199,326 ft., mihez
a' biztosítási díjt 52,238 ftot, vállalati 's üzleti tke kamatjait 221,577 ft.
1,492,971

maga

ft.

és az alsón

fent 378,214

ft.

és lent 3 hajón

;

6%

szerint 180,871 ftot liozzáadván, a'
és az érték évi elhasználására
feldunai öszszes kiadás tesz 2,654,012 ft. 39 krt az alsó vonalon pedig
244,282 ft. 25 krt. És igy a' feldunai bevétel fölülhaladván a' kiadást,
itt a' társaságnak 1847-ben a' rendes kamatokon kivül osztalékul tiszta
nyeresége volt 282,959 ft. 14 kr. Az alsó vonalon pedig a' kiadás
244,282 ft. 25 kr. és a' bevétel csak 242,486 ft. 38 kr. levén itt a'
társulat veszteségben maradt
melyly 1,795 ft. 47 krt tesz. Ezt tehát
;

:

,

,

nyereménybl, 1847. évre maradt a' részvényeseknek
Ezen öszveghez járult a' feldunai
tiszta haszon 281,163 ft. 27 kr.
Kübeck 200 lóervel 40 utján, szállitván csak 14 utast, hanem 379,273
m. árut '8 egyebeket, mikért bevett 219,629 ft. 30 krt. Ebbl levonat*

le

kellvén vonni

a'

—
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személyzete

•

ft., 07,470
m. szénért 36,969 ft., 44'
fagygyuért 1,970 ft., javításokra 5,945 ft. és az
apró kiadásokra 35,490 It., öszszes kiadása tett 102,290 ft. 5 krt ; és igy
tisztán jövedelmezett 119 ezer 's néhány száz ftot.
A' szinte 200
loercjü liercules bevétele 196,998 ft. 47 kr., mibl utasokért csak 1,693
forint jött be. Kiadásai tettek 65,192 ft. 42 krt. 's igy még több tiszta
hasznot hozott be mint Kübock
ánd)ár önnél a' személyzet fizetésére
majd 7 ezerrel többet kiadott, hanem az apró kiadások Herculesnél csak
5 ezer ftot tettek. Ferencz-Károly 150 lóra személyekért 108,552 forintot,
öszszesen
119,505 ft. 2>> krt. vett be. Kiadott pedig személyzetre csak
9,519 ft., szénre, 31,615 ft., fára 284 ft., zsíradélcra 1,305 ftot, javításra
3,316 ft., apróságokra, 6,318 ft., öüzszesen 52,389. Ezen személyszállító
hajó tehát 87 utján 60 ezer ft. tiszta hasznot sem hozott be. A' 1501óerejü
Ferdinánd csak 29,092 ftot vett be többnyire utasokért
és kiadott
20,292 ftot. Maria-Anna utazó hajó 103,363 ftot vett be és kiadott
39,941 ftot. Mária-Dorotytya 150 lóervel jobbára utasokért 97,067 ft.
vett be
's kiadott 50,015 ftot.
A' kis Buda 40 lóervel Buda-Pest közt
177,050 személyt szálHtott bevett 19,917 ftot
kiadott személyzetre
6,340 ft., szénre 7,508 ft., fára 355 ft., kencsre 878 ft., igazításra
2,068 ft., apróságokra 788 ft., öszszesen 17,938 ftot. Az alsó dunaiak
közül
200 lóerejü Mercur bevett 47,344 ftot 's kiadott 49,088 ft. 's
igy 2000 fton fölül vesztett. Személyzete 19,000 és ftése 22 '4 ezerbe
került. Áipád 80 hival 73,862 ft. vett be és kiadott 29,201 ft.
A'
társulat kiadásai közt a' személyzeti fizetések igen nagy számot tesznek.
Jelen évben a' bécsi igazgatóság és központi ügynökség fizetése tett
59,364 ft., 6 hajó felügyel 's embereiknek 10,657 ft. Bécs-Lincz között
12 ügyn()knek 5,130 ft. Bécs-Pest között 11 ügynökségnek 28,683 ft
Pest-Orsova közt 21-nek 20,877 ft.; a' Tiszán 8-nak 2,248 ft.; a' Száván
3-nak 2,224 ft. Orsova-Galacz között 13-nak 14,511 ft.
Különféle
utazásokra ment 18,155 ft.
Nyomdai és hirlapi kiadásokra 11,812 ft.;
papiros, tenta, ón, toll és pecsétviaszra 5,319 ft.
adóra 1,796 ft.
könyvkötöknek 1,706 ft. borravalókra 1,238 forint.
Ezen utóbbi években a' fent kitett számok szerint a' gzhajózás mind
forgalom, mind jövedelemre nézve roppant haladást tn. Mig 1840-ben
csak 17 hajó járt,
és 1847-ben 41
1846-ban már 32 gzös volt
gzhajó tartotta fen a' közlekedést.
1840-ben 125,923 személy és 368,683
m. áru szállíttatott
1845-ben pedig 793,000 utas, 1,539,796 m. teher;
1846-ban 903,000 utas és 1,909,000 m. portéka
1847-ben pedig
3,184,777 m. áru. Ez eléggé mutatja a' forgalom és kereskedés emelkedését.
A' mi a' társulat nyereségét illeti a' részvénytkétl a' rendes
járt. Ezenkívül minden évben volt tiszta nyereség, mi osztalékul szolgált. 1840-ben tiszta haszon volt 167,575 f.
1845-ben 272,978
f.
1846-ban 348,489 f. és 1847-ben 281,163 f. Mindamellett azonban, hogy ezen osztalék, melyly szinte 3
tesz, az 5" „ kamat mellett
igen kedvez jövedelem, megkell még is jegyezni, mikép a' hajózás bevételéhez és ennek a' rendes hajózási költséghez való arányához képest
kevés. Mert 1846-ban a' 32 gzös 2,590,000 ftot hozott be és kiadásai
1,203,000 ftra mentek; hasonfag 1847-ben amaz 3,146,000 fra. rúgott

fizetéséro
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-nagyobb az osztaléknál. Azonban
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bevétel tehát sokkal
központi igazgatás és ügykezelés,
vidéki ügynökségek stb. felette nagy öszvegeket levonnak még azon tiszta
bevételbl, mihez azonfölül a' biztosítási tke, tartalék, kamatok stb. is
járulnak. Es igy történik, mikép tiszta osztalékra, a' tetemes költségek
levontával csak csekély öszveg mirad. Innen eredt 1846-ban az alduuai
veszteség is, mert az 54 ut I4(),2l)8 ftot hozott be és csak 71,825 f. költséget okozott ugyan, de az általános ügykezelés költségeinek ide es részlete tetemesen ícirugtatta a' kiadások öszvegét.
Hasonlóan a' bevétel
növekedése sincs arányban a' személy- és áruszállítás szaporodásához. Mert
mig az utazók száma 1844-tl 1847-ig még egyszer anynyira szaporodott
az áruk öszvege pedig több mint háromszor anynyira, mert 1844-bcn
927,000 m. volt, 1847-bcn pedig 3, 184,000 m., addig a' bevétel még egyszer akkora öszvegrc sem emelkedhetek. Mivel 1844-ben a' bevétel tett
2,G40,o72 rt. 184(;-ban csak 2,615,198 f. és 1847-ben 3,146,920 fkát.
Ezen aránytalanságnak egyik f oka az mert a' 2-ik és 3-ik helyen
mindig jobban szaporodott az utasok száma, mint az elsn, az árkülönbség
jniatt. A' forgalom érdekében tehát hasznos lenne mind az els mind a'
2-ik hely árát Iccbb sziílUtaui.
A' bevétel és vitel közti aránytalanság
egy másik oka a' buda-pesti forgalom növekedése, mi azonban igen
keveset jövedelmez.
Az l848-ik's 1849-ik évek rendkívüli eseményeket idéztekel, melylyeknek niultjok épen ugy, mint jövjük is nagyszer. Ezen események, elidézve a' népek szabadságbarczai által, nagyszer befolyással voltak mind
az állami intézetekre és népek politikai életére, mind a' nemzetgazdászati
érdekekre. A' forradalmak és állami változások folytán megingatott és
megfélemült liitcl viszonyok a' mÜparnak, kereskedésnek, és mindennem
forgalomnak élénkségét és virágzó életét elfojtották. A' tkepénzek viszszavonattak,a'válalkozási szellem elhalt, minden üzlet és kereset csökkent.
Ezen viszonyoknak szükségkép hatással kellé lenniök azon kereskedésre
is, melylyet a' dunai gzhajózás képvisel. De ezenkívül a' dunai vidékek
hadjáratok és harczl mködések színhelyeivé is liiek.Ezek által némelyly
vonalokon legfkcp 1849-ben majd hoszszabb, majd rövidebb idszakig
felfüggesztctett a' hajózás. Vagy az utasok és áruk szállítására szánt hajók
katonai szolgálatokra fordíttattak. És voltak esetek hogy a' harczi események következtében a' társulatnak hajói részint egészen tönkre tétettek, részint tetemesen mcgrongáltattak. Ezen körühnényeket kell szem
eltt tartani, midn a' legutolsó két év dunai hajózását, 's ennek eredméfíje'it tekintjük. Ha a' virágzásnak és sebes emelkedésnek indult forgalom
ez években nem állította el azon dús forgalmi és jövedelmi eredményeket, melylyekre az 1847-i siker után bizton számíthattunk, egyedül csak
az európai crisisnek, és üunánk partjáig is eljutott harczi mozgalomnak
tulajdonítandó. De meg kell egyszersmind jegyezni azt is, mikép a' más
kül államokban csökkent hitel folytán tapasztalt bevételi, forgalmi és
kereskedelmi roppant fogyatékok 's hiányokat tekintve, a' dunai forgalom
eredményét nem lehet igen szerencsétlennek nevezni. Es megnyugtatásul
kell tekinteni azt is, miszerint az események és hadi jeleneteink nagyszerségéhez képest a' tiírsulat kárai és szerencsétlenségei nem voltak
31
VJ k. hm. Tár. II. köt.
ftra; itt a' tiszta
a'
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nagyok. Azt alig szükség nioiiilaiii liogy :i' forgalom és bevétel Öszvege
az lS47-(liklt(')l. Az lH47-ik és 48-ik év
ii»lii»l két évben jóval elinarudt
JKijózási t'orgahnának különbségét eléggé kifejezi az, mikép 47-bcn a'
tiszta nyereséget képvisel fölösleg 8.81"',, volt, 48-ban ellenben az öszszes kiadásnak az ös/szes nyers bevételt fölüllialadó meny nyisége 15.40"/,,
Linc^által képviseltetik. A' forgalom személy 's árnkban következ volt
li;>,()78 utas; 4,470 ni. (i2 font pótteber
1251,827 m. áru,
Hécs között
24 zongora, 2()() kocsi, 340 bí's kutya, o!l vontatott bajó, 282 ])énzkiddeménybcn 1,154,!I2ÍI ft. Becs- roz-soni/- Pest között o20,8r)() utas,
1,50(3, Odi.) m. tebcr
101 zongora, 1,010 kocsi,
10,K].") m. pótteber,
1,408 ló's ku!ya, 980 bajó, 3,904,484 ft. Pest-Buda- i»80,()40 utas. PesfEs::('k- l'jridék- Tilel- Ziiitonij- Drcithora- Orsóra közt 121>,171( utas,
4,8<)3 m. pótteber, 014,425 m. áru, 51) zongora, 408 kocsi 004 'siókutya, 48,0;)o sertés, 577 bajó, 4,082,40.1 ft. Sz-is-pk- Tokaj, 03,911 utas,
3,514 m. pótteber, 272,273 ni. áru ,<S zongora- 173 kocsi, 519 's lókutya,
lUO bajó, 352,331 ft. Oj'sora- Viddin- Lom-Palünka- Sistow- Galacz közt
^50 kocsi
8 ló,
5,011 utas, 00 m. p()ttcbcr, 21,91'S m. áru, /> zongora
2,088,;>44 ft. Orsóra- Guiríjiero- Braila-Galacz- közt 2924 utas, 235 m. pótteber, 48,108 m. áru, 18 zongora, 133 kocsi, 9 ló, 25 baj('>, 587,081 ft. Az
öszszes 48-i forgalom tesz 1,015,009 utast, 23,278 m. 35 font pótteberrd; 2,592,024 m. árut,270zongorát, 2080 kocsit, 2888 ló 's kutyát, 48,033
sertést; 1901 bajót, 12,109,037 ftot. Ezen öszvegben bcnfoglaltatik a'
mellékfolyamok forgalina is
mclyly azonbnn csak (i3,911 utast és
272,27^) m. árut tesz. Ks meg kell jegyezni azt is, mikép ez évi számadásba a' katonai személy és tebcrvitel is l)etétctctt: mi végett az utasok
öszvege mintegy 180,000 katonai személy vitele által öregbült. Oszszesen
a' kiiidások tetteik ezen évben 3,305,0(U j"t. 45 krt. A' bevételek 2 niill.
859,252 ft. 11 krra mentek. Ez önmagáiban azon kedvetlen eredményt
lillitja eló, mikép a' 48-ki forgalom 443,809 ft. 34 kr. veszteséget okozott
43 a' felsdunai
a" társulatnak. Ez évben 4 7 gözbajó volt liasználatban
vonalon 2,154 utat tett, 4 pedig az alsón 50-et. Használt a' társaság
még 12 sertésvontató, 105 portékás, 11 köszcncs és még más 12 különféle
bajót. Készittctett pedig ez évben még 20 porték;it szállitó, 1 szenes,
,

:

:

,

,

,

,

,

,

,

és 2 álló bajót.

Az 1849-i forgabun még kevesi) eredményt mutat el mint a' 48-i. Ezt
azonban legkevésbé lehet csudálni, ba meggondoljuk, mikép a' dunai hajózást ez évben csak se})tcmber vége felé a' konniromi és péterváradi várak
átadása után lebete az öszszes vonalon megnyitni. St még azon pontokon is, hol a' ki">zlckedés szabad volt, mint Bécs- Lincz, Orsova- Galacz,
Zimony- Sziszek között, érezhet volt a' hadi események és megzavart
hitel- 's pénzviszonyoknak káros hatása. A' dunai vonal megnyitásával az
elbb akadál} ózott utazási vágy nagy tódulást mutatott
valamint a'
biborgatott kereskedés is rojipant nagy menynyiségü áruczikket luzott el, sz;ílllt;is végett. Az()id)an a' vagyon- 's forgalmi viszonyok zavarai
sokkal tovább tartottak és sokkal mélyebben hatottak az üzleti életl)e,
níintsem hogy rögtön minden rendes folyamába jöhetett, és fkép hogy
a' még hátra lev hajózási id alatt a' társulat anynyi bevételt nyerhenyjíri hónaptd^ nudasztásait'rt csak
Jtctt vtdna, a' menynyi a' kedvez
,
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némi kárpótlást

iá

sül az áruszállítás

nyújthatott. Felemeltetett
ez csak
tíija 257(rel, ele

4S?)

ugyan némi könynyebbitéa'

nyers bevétel öszvegét

szaporíthatta, különben alig lehetett elegend csak azon rendes kiadást
fagygyu,
melyly a' napszám , olaj
túlhaladó különbséget is fedezni
és
szerek árának felemelkedésébl keletkezett. Nagy befolyással volt
ezen különbségekre az is, mikép a' hajók nagyrészt katonai szolgálatokra
,

,

ft

honnan nevezetes bevételek eredtek ugyan, de koránsem
arányságos és hasznot hajtható jövedelmek. Ezekhez járult még az is,
hogy a' közlekedés felszabaditásakor a' napok már igen rövidek, a' vízs hoszszan tartó ködös idk jártak, és a' tél-t
magasság csekély, (''s
évszak felette korán beállt a' hajózást Ichetlenit fagyával. Mindezekmellett a' társulatra nézve kedvez körülménynek tekinthet az, hogy
habár némelyly pontokat kivéve majd minden ingó 's ingatlan vagyona
a' harcz színhelyére esett 's igy folytonosan veszélyeztetett, a' lehetségek és a' hadjárat dhihigéseihcz aránylag nem sokat vesztett. Könynyebbitésül szolgált egyszersmind nemcsak az, hogy septcmberben hajói
szokatlan keresethez jutottak, liancni az is, hogy több nembeli kiadásait
Leopold még nem készülvén el, 47
sikerült leszállíthatni. Ezen évben
gzhajó 5,252 ló ervel, 117 portékát szállító, 12 sertéses, 12 szenes hajó
volt a' forgalomban. Ezekhez újonnan készültek még 8 árut vontató és
2 szenes hajó. A' hajózás kezdetének és tartásának ideje különböz volt.
Az érintett idszakok alatt következ volt a' forgalom Bécs- Lincz
között 133,037 utas, 5,575 m. 17 font pótteher, 82,898 m. áru, 18 zongora,
216 kocsi, 422 ló 's kutya, 4 hajó, 330,046 ft. szállíttatott. Bécs- PozsonyPest közt 77,090 utas, 5,947 m. pótteher, 465,321 m. áru, 28 zongorn,
307 kocsi, 397 ló 's kutya 3,339 sertés, 215 hajó, 1,592,992 ft. pénzküldemény. Pest-Buda 646,480 személy. Pest- Eszmék- Újvidék- Titld-ZimomjDrenkoca-Orsova 27,799 utas, 2508 m. pótteher, 373,806 m. áru, 19 zongora, 148 kocsi, 81 ló 's kutya, 6,893 sertés, 153 hajó, 1,059,889 ft. SziszekZimonij-Szeged-Szolnuk-TokaJ közt 5786 utas, 491 m. pótteher, 236,135 m.
áru, 4 zongora, 58 kocsi, 50 ló 's kutya, 852 sertés 74 hajó, 184,203 ft. Orsóvá, Viddin, Lom-Palánka, Sisíor Galacz közt 6503 utas, 437 m. pótteher, 33,199 m. áru, 2 zongora, 9 kocsi, 25 ló 's kutya, 7 hajó, 1,826.230 ft.
pénzküldemény. Orsova- Guirgievo- Braila- Galacz közt 2,522 utas, 166
m. pótteher, 55,469 m. áru, 3 zongora, 73 kocsi, 17 ló, 23 hajó, 533,769 ft.
küldemény. Az egész dunai szállításban volt 899,826 utas, 15,127 m. pótteher, 1,246,830 m. áru, 74 zongora, 811 kocsi, 992 ló 's kutya, 10,084 sertés,
478 hajó 5,527,129 ft. pénzküldemény.
Valamint a' személy- és árumozgalom, ugy a' bevétel 's kiadási mérleg
is veszteséget és az elbbi évekhez képest tetemes hátramaradást mutat.
Majdnem csak azzal az egygyel lehet a' társulatnak magát vigasztalni, hogy
mérlege még sem volt 49-ben olyly rósz, mint 48-ban. De a' kereskedés
és forgalom ügyérc az legkevcsb kedvezést sem hozott, minthogy a' közlekedési eszközök szaporítása igen nagyon elmaradt, mitl függ föké[)
hazánkban a' kereskedés virágzása és élénksége. Ez azon kapocs, melyly
a' társulat mérlegének állásához legszorosabban köti a' nemzet érdekeit.
Mert az ezek klfejldhetése által igényelt hajók száma szaporítása csak azon
esetben lesz lehet v<' ha az üzleti mérleg kedvezleg áll. És e' teklntet31 *

fordíttattak,
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,

.

:

,

,

.
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ben az 1849-ik év semmi vigasztalást sem nyujtliat. Mert nem mutat ugyan
mérlege anynyi veszteséget, mint a' 48-1, mivel nem voltak olyly számos
kiadásai de keveset is dolgoztatott a' társulat és keveset állított ki a'
közlekedési eszközök szaporítására. iMigaz elbbi idkben évenkint 8—10
;

gzös

is készült, mig 48-l)an (> gzös állíttatott ki, addig 184Ü-ben még a'
nuuika alá adott egyetlenegy Leopold sem készülhetett cl. Ezen év tehát
egy gzhajót sem adott át a' forgalomba mindamellett hogy naponta
jobban és jobban éreztetik a' gzösök szaporításának szüksége, tkép hogv
a' személy- és áruszállítás elkülönöztessék, és hogy a' fels vonali forgah)m élénkségének és sebességének kellleg eleget tenni lehessen.
1849-ik év bevételei és kiadásai következleg állottak. A' feldunai
vonalon 44 gzös 4872 lóervel 1859 út alatt behozott 2,300,159 f. 59 kr.
Az alsó dunai vonalon •> gzös 380 lóervel 50 útjában 151,731 ft. 13 krt
hozott be. Oszszesen mindkét vonalon a' hüjózási bevétel tett 2,451,927 f.
12 krt. Tehát mindkét elbbi év nyert bevétele jóval fülülhaladta az
1849-ikit. Azonban ha a' kiadásokat tekintjük, egészen más arány fog
kijönni.
A' feldunai vonalon hajózási költségek voltak oszszesen 1 mill.
309, 20n f. 22 kr. Már tehát magán a' fels vonalon is igen kedvez arány
j(>n ki 1849-re a' kiadások csökkente által.
Az aldunai vonalon a' kiadás volt oszszesen 97,5(i3 f. 7 kr. Némelyly hajók veszteségének oka ez
évben a' hadi események folytán keletkezett. Argó hoszszasb ideig Buda
alatt veszteglett.
Ers a' komarom vári parancsnokság által a' pesti útra
használtatott.
Buda, Károly, Pannónia, Szolnok, és Neptun a' Tiszán
állomásoztak.
Ha azonban az 1849-i mérleget a' 48-ik és 47-ihez hasonlítjuk, több kedvez eredményt fogunk találni.
48-ban a' társulat
vesztesége a' tetemes kiadások következtében tett 443,809 ftot 34 krt.
49-ben i)cdig csak 90,272 f. 35 kr. Ez tehát a' luuli eseményeknek és sokáig
feltartóztatott hajózás hátramaradíísainak daczára is alig teszi az elbbi év
hiányának ötödrészét.
Az lS4l»-iki forgalonu'ól meg kell még jegyezni
,

—

—

—
—

—

—

—

mikép

fleg a' hadjárat által követelt szolgálattételek és annak
folytán eredett események következtében, igen sok szerencsétlenséget
idézett el a' vállalatra. így Buda gzös jul. \()-én Szegvárnál Pannoniával öszszeütdvén elsülyedt és a' társulat akkor e' vonaltól el lévén zárva,
tovább 4 hónál viz alatt maradt. Az innen eredt k;ír majdnem egészen
liasonló volt a' hajó egész értékéhez. — Komárom gzös Zimonyból 3 hadi
szeres hajót vontatván, Kovil táján május 31-én öszszelövettetett. Ez
alkalommal az 5 sz. rakhajó egészen öszszeégett. Június 8-ánZimonyban
a' 80 sz. vonhajó légbe röpült 's ezáltal több más vagyonban is nagy kárt
azt

is,

az,

—

okozott
különösen Debreczent tetemcsen megsértette. April 24-én a'cs.
lszerrel rakott 75 sz. vonhajó a* túl ol<lalr<íl rá irányozott tüzelés folytán
s/inte légbe röplttctctt
9() sz. átlyuggattatott és a' 69-dik
's ekkor a'
egészen elsülyesztetett.
.Vcs közelében állomásozott 104 sz. a' cs. seregek
A Iszszavonultakor elmerittetett
25-lk pedig az ellenfél által átlyuggattatott.
I'j-Becsénél a' 92 sz. árnAoidiajt) .szinte öszszelövettetett.
Ivomáromba számos vonhajó vitetvén, néinelylyek hid alá is alkalmaztattak. Ezek közül a' 3-ik 5()-ik és 74-lk elsülyedtck a' 91 -ik öt golyó
által lyuggattatott át és több más megsértetett. Ezeken kivül több más
Jiijíebb károsítás is történt a' társulat hajóin
's egy alkalonunal több

—
—

—

—

,

—

.

485

Diinagözhajózás.

—

Eze7n hadi eseményeken kívül meg- néhány haj()U. ni.
Is elveszett.
llunyad, Bátor, Neptnn Ferencz Károly részint kilyukadtak, részint
fölülvén a' zátonyon megsérültek. — 184í:)-ben a' következ 50-re munka
alá több hajó vétetett. Ilylyenek a' már érintett Leopoldon és hadi
gzösön kivül egy tüzér hajó 10 vas vonhajó és pedig 126-tól loO-ig
egészen újak a' többi pedig pótlásául a' volt hasonszámi'i hajóknak 4
sertéshajó, 1 vas állóhajó és 2 régiekbl készítve. Atilla és Károly számára új katlanok és számos hájójavitások. Ezeken kivül megrendeltettok
3
még 21 vas áruvontató hajó és pedig 131 150-ig egészen újak
3 kiálló hid stb. stb.
vas dereglye utasoknak Orsovához
A' magyarországi haj(izás és forgalom önállására nézve 1849-ben

ember

,

,

,

;

—

—

—

igen érdekes intézkedés történt. j\Iár rég elismertetett a' szállítási és uti
táblázatok tanúsága mellett mikép Magyarország képezi a' dunai gzhajózás legnagyobb és legfontosabb terét 's piaczát. Es pedig nem csupán
a' Duna leghoszszabb és legérdekesb vonalának hazánk birtokában léte
által, lianem az innen szállított, vagy ide hozott áruk 's termények nagy
menynyisége folytán is. Aíagyarorsziig tehát ömnagában egy külön és
nagy terjedelm forgalmat képvisel, melylynek középpontja Pest. Innen
indulnak el és tt'rnek viszsza számtalan utas és árus hajók a' Duna alsó
részeirl. És ezen ponttal van legközelebbi kapocsban a' mellékfolyamok
felett idvesztes('g nélkül és
hajózása is. Mindezeket kezelni
's azok
czélszerüen rendelkezni csak Pestrl lehet. És csak innen lehet ellenrködni 's éberen felügyelni azon számos hajó felett, melylyek Becsesei
semmi öszszeköttctés1)en sincsenek, vagy oda csak igen ritkán juthatnak.
Ezen okokból rég elismertetett a' részvényesek által, miszerint Magyarország számára az
illet dunai rész és mellékfolyamokra nézve külön
önálló igazgatást kell alapítani. Ez 1849-ben meg is történt. Köz^ponti
ügynökség Magyarorsz^ág számára czlni alatt állíttatott fel egy külön igaz,

,

t

gatóság, melylynek helyévé természetesen Pest rendeltetett. A' bécsi
igazgatóság felügyelete és vezénylete alatt áll ugyan, de teljes felhatalmazással bir illet tárgyaknál a' bécsit képviselhetni és a' szükség esetéHason
ben önmagától Bécstl vett utasítás nélkül is intézkedhetni.
intézkedés történt a' tiszai forgalonn-a nézve is. A' Tiszán Tokajtól Dunába
való omlóséig rendes haj<)zat nyittatott. Erre rendesen külön csak a'
Tiszán állomásozó és ibrgó hajók alkalmaztatnak. Szükséges tehát egy
olyly felügyelet és kezelés melyly közel legyen és az egész tiszai forgalmat pontosan igazgathassa. Erre eddig a' Zimonyban lev felügyelség
volt. meg bizva, de az távolabb esik, mint hogy a' mondott hoszszú és

—

,

,

külön vonalú forgalomra pontosan felügyelhetne. Elhatároztatott tehát,
Szegeden
a' Tisza számára is kiüön igazgatóság állittassék, mi a'
felállított al-hajófelaggelöség czime alatt meg is történt. Központja Szegeden van és az egész Tisza vonala és forgalma Tokajtól Titelig igazga-

hogy

tása és kezelése alá tartozik.

—

Az

imént eladott adatok, azon forgalmi és szállltábi számok, melylycket LS3 1-tl a' jelen évig majd két évtized folyama alatt eladtunk,
világos bizonyságul szolgálnak, melyly nagy belulyással van a' gzhaj(')zás
mind általában az idegen, mind különösen hazánk kereskedelmi forgalmára
melylyet a' személy- és árunézve. Kitetszik ez azon emelkedésbl
,
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szállitás cvröl évre nyert kitetszik onnan, niikép 1839-ben még csak
348,983 mázsa szállíttatott - 184á-ben pedig már 1,083,353 mázsa,
melyly öszveg évrl évre emelkedett, 45-l)cn fél millióval 4()-ban egy
millió mázsával szapurodott éf* 47-bcni már a' 3 milliót f'ólülhaladta. Ezen
szállításra kivitelnél legtöbb értéket hazánk szolgáltatott
és igy azon
emelkedés, melylyre a' gzhajózási társidatiiak jövedelme bevétele és
nyeresége hágott öszszeköttctésben iiU hazánk kereskedésével is. Erre
melyly egyrészt a'
mutat a' személytrgalomnak is nagyobbodása
magánélet házi \ iszonyaiból ered ugyan, de legnagyobb osztályt abból
mégis a' kereskedelmi szükségeknek és íórgalmi érdekeknek, a' nyerészked üzletnek kell tulajdonitani. Es ezen személymozgalom Bécs és Pest;
Pest és Orsova közt nemcsak legnagyobb volt az egész dunai vonalon,
,

,

—

,

,

,

hanem évrl évre öregbült is, jeléül szinte hazai keresked mozgalmaink
és üzleteink haladásának. Es ez igen nagy sebességet mutat viszonyainkhoz alkalmazna, mert 1840-tl 50-ig 1 millióra szállt.
A' dunai gzha-

—

leginkább tnlajdonitanunk miszerint hazai kereskedésünk
kivitele az ujabb idkben kedvezbb állást nyert és fokonként emelkedett.
Mert az nyújtott szállítási és közlekedési eszközt áruinknak és termévagy legalább az tette azt könyn} iibbé
nyeinknek nyugot és kelet felé
és olcsóbbá. Az volt ítényez hazánk kiviteli kereskedésében "s leginkábl)
csak általa emelkedhetek az az 1830 eltti idtl az osztrák tartományokba
30 millióról néhány év alatt 43-ra, valamint külföldre is G'/o millióról 20-ra
leghasznosabban az,
's többre is. A' gzhajózás által valósulhata csak
melyly
hogy hazánk mintegy központja legyen azon forgalomnak
nyugot felé halad, és melyly nyugotot kelettel öszszeköti. Ezen forgalomlDan hazánk a' gzhajózás által, mint terményz ország, nagy részt
vett. Ez utón szállíttatik felfelé gabonánk, melyly kivitelünk egyik
fágát képezi, melyly az örökös tartományokba 1840-ban 15,800,000

józásnak

kell

,

—

,

vitetik ki dohányunk mintegy fél millió értékig külaz osztrák tartományokba 150 ezer mázsáig, melyly öszveg
eltt szinte kisebb volt. Hasonlóan nagyobliodott kivitelünk a'

pftot tett. így
földre

's

1830
melyly 1844-ben Serviába 371,398 ])iastert tett, vászonnal
borban
ugyanoda, 109,129 piasterig. Hasonló utón emelkedett gyaj)jukivitelünk
olajunk re}>czébl és lenbl 7
is néhány száz mázsáról 200 ezerre
ezer mázsától 2b ezerig részint külföldre, részint az austriai tartományokba.
Szóval kivitelünk minden tárgyára nézve a' gzhajóziis, mint olcsóbb és
sebesebb közlekedési eszköz, mint legfbb kereskedelmi segédszer tekintend, melyly által a' szállítás részint lehetvé tétetett, részint olcsósit,

—

;

tatván, a' kivitelt az olcsóbb ár mellett nagyobbította és igy nagyobb
nyereséget és keresetet okozott. Egy fténycz volt ezen hajózás azon
asztalosmükivitelnél is, melyly 1845-ben Bnkarestbc történt, 's melyly a'
legkedvezbb kilátásokra jogosított, l'^gyanilyly kedvez szállítást nyújt
a' bevitelre nézve is, melyly hazánkat kell czikkekkel látja el anynyi^lígy
val olcsóliban a' menynyivel kevesbülnek a' szállítás költségei.
fontossággal bir a' diuiai gzhajózás ;ítnu^neti és sz;íllitási kereskedelmünkre nézve is. A' sors hazáidiat kt'l olyly földrész k(")zé helyhezé, molylyeknek különkühin nuis ternH'nyeik, készítményeik és szükségeik tannak.
És ez okból a' szükség közöttük természetes közlekedést és cserét ala|)ltott
,

.

—
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meg. Egy

róc^zrcíl a'

délkeleti cgliajlat és vidék azon keleti gyümoleísüktt

bségben, melylyck nyugotun, Közép-Európában liiányzanak. Azért az ausztriai tartományokba, Puroszlxonba, Leiigyelföldre, Szászországba, déli német tartományokba 'stb. nagy mtnynyiségü faolaj, viasz, déli gyümölcsök, fszerek, tengeri halak, pamut,
kordovány, törökfonál, szappan 'stb. vitetik a' keleti részekrl 's különösen Törökországból. Es viszont nyugotról az enditett országokból
keletre különféle prémek brök, len, fagygyu érezek, 'stb. szállíttatnak. Ezen viszonyos kereskedésnek ntja JNIagyarországon visz keresztül,
és leginkább a' gzösök által eszközöltetik. Azóta, hogy a' keletindiai
tengeri ut feltaláltatott nem elkerülhetlen szükség ngyan, hogy a' keleti
's délásiai
termények hazánkon át szállíttassanak nyugotra, és ez okból
valóban eskként is ezen átmeneti forgalom. De ismét emelkedni kezd
azon könynyü és olcsó 's legrövidel)b ut által, melylyet a' Dunán emelkedésnek indult gzhajózás nynjt. Ez id óta Európa közép, államai és a'
török birodalom közt mindinkább élénkül a' esereforgalom. Es igy a' gzhajózás azt hazánkra nézve ismét hasznossi és jövedelmezvé tette. Most
ezen forgalomnak fvárosunk Pest egyik fpontját k('pezi a' délnyugoti
szállításban, megbizásokban, továbbvitelben, rakodásban kereskedsége
tettleges részt vévén 's igy az átmeneti kereskedelem nyereségének 's költségeinek egy részéthazánknak nyervén meg. A' gzhajózás, melyly az átmeneti
forgalomra biztos 's könynyü eszközt nyújt, azt hazánkra nézve ismét jövedelmezvé 's nyerességessé változtatta. Ebben nagy részt vesznek a' nyugoti iparczikkek is, iievczetesen kocsik, üvegmüvek, kelmék 'stb. Ezekre
Pestrl
nézve a' gzhajói vitelre hazánk is nyújt némelyly czikkeket
p. o. nagy menynyiségben vitetnek le különféle kocsimüvek. Ezen átmeneti kereskedés
melylynek emelésére legtöbbet tett a' gzhajózás, a'
sertésszállitás által is nagy hasznot hoz hazánk vagyonosságára, mert a'
török részekrl hozatván jobbiirn, nálunk hizlaltatnakmcg és teleltetnek ki

és terményeket áliitja ki

,

,

,

,

,

,

—

,

—

és igy szállitatnak gzösökön fölfelé.
Az átmeneti kereskedés a' gzhajózás által azáltal is hasznot 's nyereséget hoz ncmzetgazdászatunkra,
mert több czikknél, mint p.o.a' vasnál, melyly Törökországba szállíttatik,
a' fanemüeknél, üvegáruknál szinte török földre mi is képviselünk egy
részt melylyet azon öszvegbe hazai földünk nyújt.
Hazánk kereske-

—

,

nagy jótékony.s;íggal van a' gzhajózás nemcsak azáltal hogy
terményeinknek szállithatást nyújt az austriai tartományokba, hanem
azzal is hogy Németország belsejébe is ntat nyit. E' czélra a' társulat
egyezkedést kezdett a' bajor-dunai gzhajó társulattal. Legnagyobb figyedésére

,

,

lemre érdemesitetett Passau, kezdpontja az austriai határszéleken azon
Ibrgalmi vonaloknak, melylyck Németország minden részébe, Schweiczba
"sat. elvezetnek. Az itt létez forgalom nagy menynyiség olyly termékeket
igényel, melylyekkel hazánk bvelkedik. Azon nt tehát, melyly a' bajor

JKmára nyittatik, piaczot
Es ezen közlekedés némileg

szerez
létesítve

minekünk Németország
van már azáltal, hogy a'

belsejében.
bécs-linczi

vonalról a' társulat áruszállító hajózást nyitott a' bajorföldre is. J'.zcn
öszszeköttetés melyly a' bécsi gzhajótársulat és a' bajor közt niindlnkáldi
elrehalad, kereskedésünk 's különösen kivitelünk terjesztésére és nye*
reségesebbé tételérc külöii(">scn j(') befolyással leend.
,
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A' güzhajózás na^íy bcfülyással van

íí]taliíl)an

az cgósz kereskedelem

flöniozdltásiíra; azzal volt az austrial taitoinányokl)an is, inert íbrgalniiít
Németország felé élénkítette 's könynyitette
keletre Törökor-szággal

—

])edig l)iztoí!íá tette.

De leginkább mondhatjuk

,

kereskedelmünkközlekedési eszközök, és ezekben
ezt hazai

Ennek legfbb tényezjét képezik !i'
szenvedünk legnagyobb hiányt. A' gzhajé)zús utat nyitót és esinált olyly
vidékeken hol ngyszé)lván senmii rendes közlekedési nt sem létezett.
]\lásliol létezvén ngyan, de igen rósz és nehézkes közlekedési módok,
ezek helyébe gyorsabb, sebesebb szállítást nyitott. Egyszersmind öszszeköttetésbe hozott olyly vidékeket mclylyek egymástól vagy egészen
vagy csak nehezen folytathattak közlekedhetést,
el voltak szakasztva
liabár egymásra és terményeikre szükségük lett légyen is. Maga a'
Duna, Európának legszcl)b folyama, hazánk terére esik ngyan legnagyobb
részével és csak itt lesz alkalmas nagyobb teher vitelére, mindamellett a'
gzhajózás eltt nem nyújtott olyly közlekedést, melyly nagyon jótékony
lehetett volna. Azon veszélyek, károk 's költségek, mclylyek tle élnem
maradhattak nagy részét elrabolták a' hajózási kereskedelem nyereségéa'
nek. Mert a' közönséges hajókon a' szállítás felette sokáig tartott
hajók gyönge alkata miatt sokszori ós nagy veszélyeknek tétettek ki a'

rl.

,

,

,

,

,

—

zátonyra ülés, kllyukadás és nagyobb viharok eseteiben. Fölfelé a' lóv.il
való vontatás még tovább tart.Egy lóra 100 mázsa számíttatván, nagyobb
teherre igen sok er sok hajó kívántatik. Ezenkívül a' jó parti utak
hiányában a' menetel felette nehéz, veszélyes és hátráltató. Ezen bajokat
még azon számos malom is neveli, melylyek Dunánkat mindenfelé
ellepik, és azon vizáradások, melylyek a' folyam sebességét sokszorozzák,
's így a' bajózást igen veszélyessé és kétségessé teszik. jNíindezcn körülmények vagy egészen kizárták némelyly pontokon és idkben a' hajózást,
vagy igen költségessé tették azt. Ennek legközelebbi eredménye pedig a
,

íbrgalom csökkenése, a' kereskedés hátramaradása. Ez annál nagyobb
volt, minthogy az egész dunai vonali'a a' közönséges hajózás ki nem ter"^"^gy (^^i^^<a' közönséges hajók vagy hazánk határáig
jedhetett
mi a' kereskedelmi üzletet ÍQ-en öszszcszoritotta. Az
Bécsis; mehetvén
utazók és áruczikkeknek terményeknek nagy része is tengelyem vitelre
szoríttatott minek költségessége lassúsága mindenki eltt ismeretes,
llylyen volt a' tiszai 's egyéb mellékfolyóink útja is\ A' Tiszának partjai
igen alacsonyak 's gyöngék levén, a' parti utak roszak, veszélyesek.
Azon ok miatt kiöntései is olylyanok, hogy a' viz elleni hajózás sokszor
lehetetlenné tétetik, llyly természeti akadályok miatt rendesen csak Szea' további menet csak legritkább esetekben
uediíí volt haiózható

—

—

—

,

,

,

—

történt és igen veszedelmes volt. A' víz mentében sem nyuitott elég vitelert, mert a' nagy kiterjedés, síkságon való (^lömles folyamarjat lomhava,
Mindezen természeti akadályoknak, melylyek a' Dunán
lassúvá tette.
és mcUékfolyamainkon a' ki)zlekedést nehezítették és sokszor lehetetleni-

—

a' kereskedelemi-e, hanem minden más nemzetgazdászati
érdekeinkre is legkárosabb befolyásnk volt. A' termesztés nem számithatván kell piaezra, elhanyagoltától t. A' szorgalom, kitartó kedv nem bírt
ekV iníícrrel ideje és ereje leláld()zására. Nem mutatkozott haszon e>

ték,nem csupán

nyereség, melyly részint elállításra

,

részint

vállalkozásokra

l)nz(lithat.'ll
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volna. A' legtlusabb

—

mint

vidékeken,

a'

—

Tiszának

alí^ó

részelnél

egész

sokkal több mint jelenleg
parlagon, elhagyatva hevertek;
majdnem csak arra szorítkoztak termesztink mi a' napi szükségekre,
élelmezésre kívántatott. A' dunai gzhajózás mindezen hajokon már ekkorig
is sokat segített, változtatott nemzetgazdászati állapotunkon, és szorgalmi életünkbe mozgalmainkba egészen uj élénkséget öntött. Nemcsak
lehetvé tette a' vitelt ott, hol úgyszólván semmi útjaink sem voltak,

térségek

,

,

hanem

olcsó

,

könynyü

biztos és

szállithatással együtt

az

szálHtást

eladhatást és

is

Lehetvé

eszközlött.

vállalkozást

is

—

tette a'

ezek folytán

gazdálkodást is. A' gzhajózás két évtizede alatt
dunai vidék tetemesen átváltozott. A' földmvelést minden ágában
virágzóbbnak, tökéletesebbnek találjuk. A' falvak és városok szebbek,
vagyonosabbak. A' jóllét, mveltség, finomodás, melylyek a' vagyonosságnak rendesen eredményei, mind az elbbi kortól, mind a' távolabbi
honrészektl egészen eltér fokra emelkedett. A' gözhajózáshoz megkívántató szükségek uj ker(!seteket, szorgalmi ágakat földmivclésl jövcdelemibrrásokat nyitottak. A' közlekedés élénkült 's így a' vidéki szállítás is
nagyobbodott, uj meg uj érdemlési módokat szerezvén. A' tiszai vidék is
kezd más alakot nyerni. Eszék, ZImony, Temesvár, Szeged központjai
felélesztette az ipart és
a'

,

melylyre hazánk déli részei mindent
A' Száva és Tisza öszszeköttetése a' Béga csatorna
felhasználására a' dráva- és dunai vonalok öszszekapcsolása, a' Bánság
terményz erejét, és az egész duna- tisza- szávai vidék forgalmát sokszorosan emelte. Az ezen utvonalakba es földek müvelés alá vétettek. A*
dunai gzhajózás tehát nemcsak a' dunai vidékre, hanem a' tisza-szávai
helyekre, Szeged- Szolnok- Tokaj tájaira, 's a' Bánátra is nagyon jótékony

lnek azon dús kereskedésnek,
képesek

kiállítani.

,

,

befolyást gyakorolt.

nem csak közvetve a' szállítás gyorsítása
olcsóvá tétele által gyakorol jótékony befolyást nemzetgazdászatunk kifejldésére hanem egyéb másod tekintet mködésein
kivül közvetlenül is sokat tesz loldészetnk különböz ágainak javára
akkor, midn üzletéhez kívántató nagy menynyiségü terményelt felhasználja, llylyen különösen a' szén fogijasz-fása, melylynek nemzet-Iparunkra
még igen nagy jövje van. A' társulat minden pontokon, hol csak lehet.
l)elföldi 's különösen oraviczai kszenet használtat. E' czélból minthogy
az alsó vidéken az illet kiköthöz való szállítás a' szénbányákból igen
költséges, és sokszor kivált az utóbbi években, a' vonémiarhák kevesedése
Azonban

a'

és könynyltése

dunai gzha-józás
,

,

,

lehetetlenné is vált a' társulat elhatározá, habár áldozattal is e*
bajon segélleni. A'kszéobányáktól Buzláig,a' dunaparti kiköthöz miiitS mérföldnyi távolság van. A' társulat e' vonalon vasutat készíttet
(^gy 7
kszene szállítására. Jelenleg elhaladt ugyan az oravlcza-buzlal vonal,
de az utóbbi két év eseményei folytán be nem végeztethetett. Most ismét
dolgoznak rajta, 's tán 1850-ben készen leend.
A' gzhajózás kszénfogyasztása Igen szép öszvegrc rúg
és az üzlet terjedése, hajók évenklnti szaporodása, forgalom növekedése által évrl évre emelkedik. 1845184G-ban már
ben az öszszes kszénfogyasztás tett 750,000 mázsát
a' 900 ezret fölülhaladta"'— 1848-ben pedig 1,1 12,397 '/s niázsát tett.
Es ezen szénöszvegnek legnagyobb lésze hazánk bányáiból jön el, nagy

által,

:

—

—

—

—
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nienviiyitióggol

a'

pécsi l)únyákl)ól

óvenkint kovesclib vétetik, mert

is.

a'

A'

C8cli ós egyél) austriai

mellett,

—

hogy ruszabb

bányákból
krassóinál.

a'

még drágább is 1817-ben egy mázsa 47 5o krba került mig a' niiónk
jobb minsége mellett 2 4 3(5 kr. volt. Az austriain kivül a' galaczi,
viíUlini, szkela-kludovai állomásokon angol szón is használtatik, de csekély menynyiségben
ezen vonal forgalma tetemes öszveget nem is
igényelvén.
Es ez nemzetgazdászatunkra igen jótékony belblyásu
fogyasztás
mert a' földószetnek igen szép nyereséget hoz
melyly a'
l'iildmüvelés egyéb ágaiba beíektettetik
ós azoknak felvirágzását eszközülheti. Különben az eluállitás és szállítás által temérdek kéznek
ád foglalkozást, keresetet, ós igy ez utón is nagy részét hajózási bevéte,

—

,

—

,

,

,

társulat hazáidcban osztja ki. Sot löi és 4(i-ban azonfölül,
bányai A'állalkozóknak tetemes öszvegeket ellegezett az üzlet
kiterjesztésére
miáltal nagyobb kiállításra 's igy haszonbevételrc is
képesek lehetének nióg magokat a' földmvelket is kölcsönnel segóUó,
hogy marhákat vásárolhassanak magoknak
mi a' földmvelésre igen
nagy hasznot nyiijtott miiul a' marhatartás mind az erszaporodás
által.
Ez okból niintegy 17 falubeli körülbclid SOO gazdával lépett
szerzdésre. Mindezek által pedig ezen vidékek jóllétét és vagyonosodását
nevezetesen elscgéllé.
Nemcsak a' szén-, hanem ü' fa-, olaj- és l'ayygyúlogyasztás által is sz<'j) hasznot hajt a" gzli:ijózási vállalat nemzetgazdászatuuknak.
Különös figyelmet érdemel nemzetgazdászatunk több különböz érdekeire nézve az ó-budal gyár is.
J^z olyly intézet
melyly nemcsak
fölülmúlja az austriai birodalom minden ilyíynemü vállalatát, hanem a'
szárazföld legnagyobbszerü magáidiajógyáraihoz hasonlítható. A' sok
mindenféle munkák 1,000 — 1300 mesterendjert foglalkoztatnak. Több
nagyszer szinek állanak mclylyek rendesen különféle épül hajók
által vannak elfoglalva. IStO-ban tizenkét 200—400 tonnás vashajó, és
köztük 5 gzös 50 200 lóerre, 1 álgyuhajó, és 4 6,000 mázsa teherképességü iíruluijó volt épités végett felállitva. Ez, hozzá véve a' számos
mestcren)ljert
gé])et 'slb. olyly érdekes látmányt nyújt, melylyhez
hasonlót a' szárazfold egyik folyama sem nyújthat.
INlilyly nagy nyereség
ezen haj(')gyár nemzetgazdászatunkra nézve, kitetszik abból, mikép a'
hajóknak minden részei itt készülnek el, kivévén egyedül a' gzgépezetet,
mi leginkább Angliiibí'*! és Sch\veicz])ól hozatik. A' hajók és gzösöknek
i'gész hajóteste, akár vasb^d
akár fából legyen
továbbá azok egész
bels felszerelése, st még a' katlanok is itt készülnek. Könynyü átlátni,
menynyi fogyasztást nyit az különféle czikkeinkbl, és menynyi kezet

leinek

hogy

a'

a'

,

;

—

—

,

,

—

—

,

—

—

,

foglalkoztat,

menynyinek nyújt

ui\\n keresetet,

l^^zen

munkások,

's

külö-

nösen a' mesterend^erek, ha beUIildiek, ott nemcsnk kitn napi bért,
lianem kiképzési alkalmat is találnak. Azok ])cdig, kik kidtoldiek, már
tzinte meghonosultak, és honfitársainknak tekinthetk. Nem kell feledni,
mikép olyly terményz és nagyol^b iparosztály nélküli honban, mint Magyarország, csak egy két ügyes iparosnak bejövetele is nagy nyereség.
Milyly jí'itékony hiitásu az ó-budai hajógyár, nuitatja azon érték mely-

—

,

lyi't az ott készült li:ij(')k kéj)viselnek. Ez mind haziinkban
marad ix'szint
az ipai'os kezekben 's ezek nt;in a' termesztknél, ánisokniil. kereskedk-
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nél
részint a' készitcsükhez kívántató anyaook árában. — Ezen hajógyártás jótékony hatása jeléül szolgál azon különféle ía, vas és más érez
és egyéb anyagok tartaléka is nielyly az ó-budai gyárban létezik és hazánk terményeibl került ki. Ezeknek értéke tett 1849-bcn 728,7Í»*J p.ftut
Mindezen vételek által mely's abból a' vasmüvek 507,365 ftot.
lyeknek tárgyai a' hajóépitésnél felhasználtatván, mindig ujakkal pótultatnak ki, igen szép nyereséget kapnak különféle termesztink és iparosaink.
De általában azon vagyonérték, melylyel a' társulat bir, részint hazánkrészint itt hozza keringésbe jöveban képviseltetik különböz alakokban
delmezését, 's a' magyar részvényesek által kamatjai és évi osztalékainak
is nagy részét.
A' társulat ragyonértéke és egész ín-leti tkéje 1841>Megemlitendö itt jótékony iránya
ben tisztán 11,092,088 ft. 11 kr. volt.
és befolyása folytán a' társulat által alapított nyugpénz-intézct is melyly
1849-ben 144,9i>5 f. 53 krt tett.
Ila tekintjük azon magasságot, melylyen a' gzhajózás külföldön áll,
ha vizsgáljuk a' tökélyt, melylyre az ott emelkedett, meg kell vallanunk,
a' dunai gzhajózás még meglehetsen hátramaradt. Keni találjidc itt fel
azon számot, melyly külföldön roppant menynyiséget képez, és mind a'
minden
személymozgalom
mind az áruszállítás szükségelt teljesen
liátramaradás, minden késleltetés nélkül kielégíti. így Frankhonnak több
n)int 400 gzöse van és magán a' folyami utón közel 300, öszszesen 50,000
lóerre. Az éjszakamerikai államokban az öszszes szám meghaladja a'
800-at melylyek körülbelül 137,518 tonnaterhüek, és 57,019 lócrejüek.
Anglia legtovább haladt mind számra, mind tökélyre. Gépei jóval fölülmúlják az amerikaiakat, melylyek gyöngébbek, hanyag szerkezetek, durvábbak és kevéssé pontosak, a' honnan erednek ott a' gzösöknek éveukinti igen számos szerencsétlenségeik. Angliának 1835-ben 500 gzöse
volt, 1836-ban 600-on fölül 67,000 tonnával. 1844-ben pedig 1,350
128,000 lóerre. Magának Oroszországnak 1846-ig már 156 gzöse volt
6,000 lóerre. Németalföldnek 71 gzöse 5,5001óerre. Németországnak 257
19,596 lóerre. A' dunai gzhajózásnál csak a' spanyol 17-el, belgiumi
,

,

—

—

,

—

—

—

,

,

,

,

—

13-al,

siclliai

6-al,

dán

12-el, portugalli 10-el

,

sardinai 6-al

,

toscanai

gzössel bírván, kisebbek. Ila tehát Európának öszszes gzösei 2,470-re 225,000 lóervel mennek, akkor ennek több fele Angolhoné. Enynyire a' dunai
gzhajózás még nem emelkedhetett, llajógépeit külföldrl kell hozatnia.
Hajói sem eléggé tágasak és kényelmesek. Es 48 gzösnél még többet
nem számlál, csak 5,200 lóerre. Ezen szk körben igen természetesen
nagyszer forgalmat nem teremthete, st a' személy- 's árumozgalmat sem
elégíthette ki elég gyorsasággal és innen keletkezett számos panasz
2-vel, török 6-tal,

sclnveiczi 10-el, római 3-al és a'

görög

2

]'^s több hiányát nem is lehet eltitkolni.
Az áruszállításban késedelmes. Kevés rak- és vonhajót tartván az igen öszszegyült árukat nem
szállítja rögtön illet helyeikre.^ A' portékák hoszszas ideig hevernek a'
partokon vagy raktárakban. Es az áru- és személyszállítást még sem
választá el egymástól, habár mindkettnek egészen más kellékeik vannak
üzlete önkényes
is. A' versenyt egyedárussága által
egészen kizárván
irányzásában semmi által sem gátoltatik. A' kiváltságos szabadalom ele-

ellene.

,

,

inte a' vállalatra

jótékony ugyan, mert biztosítékot nyújt.

De néhány évek
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c'^i-írzcn elfajul. A' vltoldijakat önkrnyc szciint szabja ki; minden
intézkedéseinél csak jövedelmét és nyereségét keresi igy kezeli a' kereskedés irányát is
a' javításokból csak az elkerülhetTen szükségeseket
hozza be, vállalata tökélyére azonban, a' szépségre, közönség kényelmére

imilva

;

,

nem tekint, széjval semmi tekintetben sem halad elre, mert nincsen verseny, melyly többre és tökéletesebl)re buzdítaná, st erkölcsileg kénytetné
is.
Es igy a' dunai gzhajózás kizáratván a' verseny, nagyon keveset
halad. A' verseny elállítására 184G-ban terveztetett Gyrben egy gzhajótársaság, ugyanez honszerte is inditványoztatott. De semmi sikerre
,

sem

juthatott. A' Tiszán keletkezett

feloszlott és eladta

haj(')- 's

egyéb

egy

társulat, de a' jelen

szereit a' dunai társulatnak.

évben az

Ennek

is

való-

ban nevezetes hiányát képezi az, hogy a' központi igazgatásra és embereinek fizetésére igen sokat költ. Ezen költségek miatt aztán nem fordíttatik elég figyelem az utazók kényelmére, sem nem marad elegend költség, hogy számosabb hajók állíttathassanak ki. Vannak azonban viszont
olyly tények, melylyek nem zárhatnak ki minden mentséget és vannak
több javítások
és a' jövre még több haladást mutató intézkedések.
,

Nevezetesen 1844-tl 5(3-ig 22-rl 48 ra szaporittatván a' gzösök száma,
a' forgalom sebességére, pontosságái'a nézve nagy változás történt. PestBécs között mindennapi hai(')zá8 létesíttetett. A' Bécs- Linczi hajók a'
Lincz- Regensburg közti bajor gzösökkel öszszeköttctésbe tétettek mind
a' személy- mind a' teherszállításra. A' galaczi hajók pedig a' galaczodessai vonalon a' muszka és Galacz- Konstantinápoly között a' Lloyd
féle hajókkal tétettek kapcsolatba. Ezáltal nyugotról és hazánkból déli
Oroszország fkereskcdésí piaczára egyenes út és árumenet nyittatott,
melylynek azeltt vagy Konstantinápoly felé kclle nagy kerületet tenni,
vagy Brody felé a' száraz út költségeit és nehézségeit szenvedni, és
reá legalább 3 hetet, nehezb áruknál 2 hónapot is fordítani. Eszék,

hogy az

ide kerülés ideje és terhei kiméltessenek, külön hajó által tétetik

kapcsolatba

a'

Pestrl Zímony

és

Orsova

felé

men

vagy viszszatér

hajókkal. Pestrl Zímony és Orsováig kétszer megy 's jön hajó hetenkínt,
Orsova-Galacz közt mind török mind oláh részen egyszer. A' Száván

Zimony-Sziszek, Tiszán Szolnok-Tokaj

nok közt hetenkínt most már

,

Szeged-Zimony

és Szeged-Szol-

Az

aldunai vonalon is sok javítás történt az utazás könynyítésére. szaporíttattak a' hajók, gyorsittatott
a' menetel, és szaporíttatott a' szállítás tetemes költségekkel és áldozatokkal, mindamellett hogy e' vonal olyly keveset hoz be és rendesen eddig
n>ég mindig veszteséget okozott a' társulat üzletének általános mérlegél)en. A' gzösök rendesen nemcsak Drcnkováig, hanem egészen Orsováig
mennek. Rendszerint gzössol lehet a' vaskapun is áthaladni
és így
ÍTalaczig egyenesen utazhatni. Nehogy azonban a' viz csekély mélysége
akadályt tegyen, könynyü és kevésre merül gzösök fognak készíttetni.
Nemkülönben haladást lehet látni az áruszállításra nézve is. Még egészen ugyan nem választatott el az utasok ('s áruk szállítása egymástól,
de vannak már számos vontatók, különösen csak árukra szánva. Es igy
az clválasztiís nagy részben már megtörtént, l^zenkivül ezen hajók iiuluh'isára és menetére is bizonyos idk határoztattak- és az elszállítás rendes idk alatt létesíttetik. A' Béga- csatornán is rendes hajózá.*' nyittatott.
kétszer.

,

Dunagzhajózás.

493

melyly által Temesvár a' Tiszával 's Titellel egyenes *s rövid közlekedésbe tétetett. A' közvetit állomások áruinak felvételére külön rakhajók
melylyek az átmen vontató gzösökhöz kapcsoltatnak.
készittettek
Gönyö és Bécs között a' vízállás sokszor igen csekély terhesebb hajók
menetére. Azért a' társulat e' vonalra 2' 6" mélység 120 lóerejü vontató
gzösöket készittetend. Elkerülhetlen a' szállítás gyorsaságára a' rak- és
sertésszállitó hajók nagyobb száma is.
Nem lehet említés nélkül hagyni azt sem hogy a' dunai gzhajók
viteldijzata a' verseny kizárta miatt nem igen olcsó ugyan
legalább
jóval olcsóbb is lehetne; de tapasztaltuk azt is, hogy a' társulat már több
ízben leszállította a" vitelbért. És ezek közül különösen jó hatással volt
a' 47-i az
aldunai vonalon a' dél-magyarországi terményekre való
tekintetbl. De általában a' külföldinél olcsóbb a' szállítás a' Dunán. Mert
a' Rajnán
angol gzösökön és Amerikában 1 mázsától mérföldenkínt
1
'4 krajczár fizettetik. A' dunai gzösökön ezen vitelért csak 1 kr. jár.
Hasonlóan a' személyszállításért is kevesb jár. Angliában 1-s hely mérföldenkint 9
24 kr., közép ár 15 kr. 2-ik 4 7 kr., közép ár a Va kr.
Frankhonban, mivel sok kanyarodásokat tesznek folyói, kevés a' vízmélység 's azért az elmerülés félelme miatt sok személy fel nem vehet, a'
szállítás jóval drágább. 1-s helyen 12
25 kr., tehát közép ár 18 kr.,
2-on 9
12, közép ár 10 kr. A' dunai gzösök árjegyzéke sokkal alacsonyabb. 1 mérföldre felfelé 1-sö helyen 10 kr., 2-on 5 kr., lefelé egykét
krajczárral drágább.
Azonban hogy a' dunai gzhajózás valannnt a' magyar kereskedelem
is magasbra, fkép pedig olylyanra, mint a' külföldé, nem emelkedhetík,
vannak igen fontos részint természeti, részint politikai akadályok. A'
Dunát mindenfell nehéz természeti akadályok környezik. Fent Bécs-Linz
közt még igen csekély terjedtséggel bír. St Bécs ésGöny között is csak
rendkívüli hajókkal járható. Biztosan még ekkor sem. A' sok sziget, fövénytorlasz, szétágazás, változó vízmeder, csak kis nyári szárazságnál is
kétségessé teszik a' hajózást. De még nagyobbak a' vész és akadályok az
aldunai részeken. A' Drenkova és Orsova, valamint Ürsova és Skela-Kladova
közti út veszélyei mindenki eltt ismeretesek. A' vaskapui szoros gr.
Széchenyi lelkes fáradalmai daczára is még mindig nem nyújt biztos közlekedést. A' tachtaliaí islaschi és grebeni örvények és kszirtek nem
,

,

,

,

—

—

—

—

,

,

,

szntek még meg

a' hajóst. E' pontok olvly veszélyesek valának, mikép 1845-íg Orsováig lehetetlennek tartatott a' gzha-

elmeritéssel fenyegetni

Kz évben ment

Lajos fherczeg elször és azon évben rendesen
a' Drenkova és Orsova közti közlekedést. A"
vaskapui szoros, szirtek és vízroham még most is olyly akadályul szolgálnak, mikép hacsak rendkívül nem kedvez a' víz állása, nem lehet
gzösökön, hanem csak cvedzs hajókon tenni meg az utat. Ezen aldunai
akadályok elhárítására kezdett munkálatok bevégzése gr. Széchenyi
Istvánnak mint azon munkálat kezdjének az 1844-ki országgylés financzválasztmányához adott értesítése szerint még 1 millió p. ítot igényelne.
Azon nagy veszteség és sok alkalmatlanság, mi ezáltal okoztatik az id-

józás.

át

folytatta hetenként kétszer

,

veszteség,

többszöri ki- és átpakolás,

az utazás és vitel
hátráltatása, minden egyéb károkkal és kellemetlenségekkel együtt, csak
a'

kiszállás,
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igen káros hatással lehet

forgalomra és kereskedelmi üzletre. A' tárki, mielbb külön szerkezet és könynyüségü
gzösüket készittetiii melylyek rendesen folytathatván útjukat, a' vaskapun át l>écs-(ialaez közt szakadatlan forgahnat nyithatnának meg. De
kérdés a' természeti akadályok orvoslata eltt lehet-e ott a* gépészetnek
segélyt hozni?
Ezen természeti akadályokon kivül vannak [)olitikai körülmények is,
melylyek a' gzhajózás magasra emelkedését, valamint nemzeti kereskedelmünk kifejldését sem engedik meg. Mindkett, nagyságának jövjét
sulat Föladatául tiiztc

a'

ugyan

,

:

keleten, az ázsiai tartományokban találhatná fel. De ez elébe igen nagy
gát emelkedett. Igaz ugyan, hogy a' Duna Európának legérdekesebb, legfontosabb folyama, mert nyugotot öszszeköti kelettel, bevezet a' legdúsabb
vidékekre, az aldunai tartományokba, a' Feketetengerre ésKözép-Asiál)a.
Ks kivált fontos most, midn a' majnai csatorna által a' Rajnával kapcsoltatott öszszc — igy az éjszaki tenger a' Feketetcngerrel egyenes forgalomba hozatván.
Egykor csatornává kellene emelkedni, hogy eszközül
szolgáljon az éjszaki óriás terjeszkedéseinek és ármányainak meghiusit:ísára,melylyekkel az az aldunai tartományokat már majd egészen magáév:í
tette, a' török uralom életét kezei közt tartja
és befolyását vallás 's
nemzetiség által egész kelet népségeire kiterjeszti. De a' dunai hajózás
és kereskedésnek korlátoltságát épen ezen viszonyok rejtik magokban.
hogy a' pétervári udvar részint politikai részint keresl'iZek okozták
kedelmi hatalmat akarván magának keleten alapítani, egyedáruságra,
nehezitésérc és ha lehet megsemmisítésére törekszik,
a' dunai hajózás
Mindezen viszonvok csak akkor nyerhetik meg természeti iránvukat.
Nemetország es hazánk csak akkor vonhatnak hasznot és kereskedelmi
jövt keletteli kedvez szomszédságukból és a' Duna általi szoros kapcsaikb(')l, ha ott lent a' Dunatorkolatnál, az aldunai tartományokban, megleend
törve az éjszaki óriás hatalma.
Hazánkra nézve azonban még azon
lényeges körülmény forog fenn hogy valamint eddig ugy ezentúl sem
emelkedhetik kell kereskedelmi magasságra a' gzhajózás által hacsak
miparját kellleg ki nem fejti. Kelet fekvésének, közelségének, dús sikere
csak ugy lehet, ha az iparkészitményekkel láttatik el. Ha mi e' téren elhaladunk, vízi utunk és közelségünk által felette sok elnyökkel bírnánk.
Imtc is azonban elkerülhetlen az aldunai fejedelemségeknek és egész
keletnek szabad szerkezete, 's Pétervár gyámoskodása alóli felszabadítása.
Legújabb idkben a' gzhajókkal a' gzkocsik léptek versenyre, valamint
egész Európában ugy hazánkban is
mi azonban nálunk inkább csak
a' jöv kérdése, minthogy a' Duna mentében 4 mérföldnél hoszszabb
vonal még nincs forgalomban és 8 m. távolra csak e' nyáron fog használatba vétetni.
Kitnt azonban, mikép a' vasutak seholsem állhatják ki
a' versenyt a' gzösökkel. Azokra, kik igen sebesen akarnak utazni és
csak egyedid e' czélt keresik, valamint azon nagyobb érték árukra is,
melylyek sebes sz!Íllit;íst igényelnek, nagyobb elnynyel birnak a' vasutak,
mert ezeknek sebességét ki nem fejthetik a' gziJsök. De minden egyt'l)
tárgyakra nézve ezek birnak elsséggel. St a' nuitan kifejldése a'
gépezet tökéletesedése oda vitte a' dolgot mikép külön sebes menet
^zösök készíttetvén, már ezeknél igen kevés különbségmaradt fenn a' gz-

—

,

,

,

—

,

,

,

,

—

—

,

,
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kocsik és hajók sebessége közt. A' mi pedig az utazás kényelmét szépségeit 's gyönyöreit illeti, melylyeket keresnek az utasok leginkább, melylyeket magok a' kereskedi egyének is többnyire eleibe tesznek az egykét
e' tekintetben a' vasutvoóranegyedi különbség kellemetlenségeinek
nalok a' gzösöket utói nem érhetik. De a' mi tán legfbb, nem érhetik
utói a' vitelár csekélységében sem. A' vasút mindenütt drágább a' gzhajózásnál. És ez természetes midn a' természet ingyen adja a' folyamot,
melylynél tehát minden tökét a' szállitási eszközökbe és üzletbe lehet
mig a' vasút csak tömérdek költségek által létesíthet, melyfektetni
Ezenkívül a'gzhajótársulnt
lyek egy nagy tkesummát emésztenek fel.
valamint azeltt, ugy jelenleg is iparkodik a' hajózás sebességének kifej,

—

,

—

—

tudomány felfedezéseit, a' mü- 's géptan tökéletesedését mindenkor felhasználta. Els volt a' hajózási vállalatok közt a'
ugy? hogy 1846-ban már 34 llyly
bajótest vashéjainak alkalmazásában
és jelenleg minden gzösei vaslemezzel borltvák. Hasonlóan
liajója volt

tésére. E' tekintetben a'

—

—

már 1844— 45-ben

a' Penn-féle mozgó hengereket és
melylyek által a' súly fele, a' gépezet
g-a, és a' tüzel anyagnak is nagy része megkíméltetik. Hogy azonban
a' gzhajózás még nagyobb versenybe léphessen a' nemsokára hoszszaslian
megnyitandó vasúttal, és hogy necsakazárra nézve múlja azt fölül tetemesen hanem hogy a' sebességre sem maradjon tle ol felette nagy
távolságra, ismét uj segédeszközökrl gondoskodik a' társulat. Azt, hogy
már eddig több Ízben bebizoa' szállítás sebességét fokonként emelte
nyította. Most ennek a' forgalom érdekében uj jelét akarja adni. Készíttet
melylyek Pesttl Bécsig
t. 1. Angliában külön szerkezet vasgzösöket
18 óra alatt fognak elérni és lefelé Bécstl-Pestlg 9 óra alatt
felfelé 12
teendik meg az utat. 5 llyly gzösre tétetett meg a' rendelés. így a' vasút
gyorsasága és gzösök menete közt nem maradand nagy különbség. A'
mclylynek
kereskedelmünk
közönség pedig, nemzeti gazdászatunk
anynyi mostoha viszonyok és körülmények nyomása közt felette nagy
csak nyerni fog a' verseny utján
szüksége van minden segélyszerre

sietett

a'

társulat

csöves katlanokat

is

alkalmazni,

'

,

,

,

,

—

,

,

—

—

Sz. I.
elidézend haladás és tökéletesbülés által.
Dunaforkolat. Miután Tlmoraván túlhaladtunk, a' Pruttal Bessarablá-

ban orosz földre jutunk. Itt elhagyva a' lerombolt és kizsákmányolt
Ismaelt, egy egészen uj, különszer táj tünlk szemeinkbe. Meszsze terjed posvány 's mocsárok gzölgnek a' légbe. A' Dunának habjai eröfeszitve törnek elre, több szélesb és keskenyebb ágra oszolván. Ezek, mint
meganynyi csatornák között számos kisebb nagyobb sziget emelkedik ki a'
habok közül. A' Dunának ezen ágai, és ezek által képezett szigetek három
négyszeg tért látszanak képezni. A' szem az egész láthatáron alig lát
egyebet magas és sürü nádasoknál. Csak a' balparton láthatni bizonyos
távolságokban kozák rházakat, és ezek eltt magasan felnyúló lándzsákat. Ez a' Dunatorkolat, melyly Európa nagyszer folyamának a' fekete
tengerbe ondását képezl.Ugy látszik, a' Dunának ezen bcomlásanémelylykor változtatta csatornáit, és régente hol több,
Némelylyek ugyanis a' görög történetírók
számlálnak, st Strabo 7-et endit. Jelenleg a'
SuUne-hogasi, KedriUe-hogasi,
melylyek
:

hol kevesebb ágat képezett.
közül 5 ágat, mások 6-ot

törökök hatot számítanak,
Salona-hogasi , Kutschuk-
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boyasi, Portessa-hogusi 6á Corte-bogasi. Némelylyek még ide számítják
Kilia-noiHit és akkor lesz 7 ág. Régieknél a' különbséget az tehette,
hogy a' Dunának tulyanial iioázszas idk alatt megváltoztak , mi a' Niltolyani kifolyásánál tapasztaltatott, 's azért itt is egész biztossággal állit,

a'

,

nyugotiak 4 fágat említenek, u. m. Sulinait,
Dunaceczcit. Ezek közül fágak a' kilia'i és
sxi.-ggúrgg'x. Ebbl, melyly délre fekszik, jön ki a' tlunarecz-ei, melyly a'
török határvonalt képezi. Éjszak felé a' kiliiii hu/.údik, melyly a' muszkának balparton fekv lulia városától neveztetik. Ennek alágát képezi a'
melyly a' drinápolyi kötés eltt a' muszka birodalom határvosulinál
nalát tévé. Mindezen ágak közül nagyobb terhesebb keresked hajúk
egyedül csak a' sulinain meiietnek. Ez majdnem legkeskenyebb ugyan,
de a' vízmélység benne legnagyobb. így azon csatorna, melyly a' Dunát a"
Fekete tengerrel öszszeköti, és azon út, melyiyen nyugotrúl keletre juthatni,
egyedül a' sulinai ág. Es ezen Sulina a' Dunatorkolatnak kétharmadával,
a' Lett, Tscheral és Sz-. Gijorgij szigetekkel egészen a' muszka birtokában
van. Az adrinápolyi békekötés, melyly olyly sokat tett a' pétervári hatalom felemelésére és birtokának terjesztésére, tette tuUíjdonává a' Dunatorkolat legnagyobb részét és a' nagyobb hajúknak egyedül használható
sulinai ágat. A' bécsi és adrinápolyi békekötések megalapították ugyan a'
folyamok szabad használliatását a' korlátlan hajúkázást és kereskedelmet
és igy a' dunai hajúkázást, és a Duna és Feketetenger közti szabad közlekedést is. Ezen a' nuiszkát is kötelez szerzdvények tehát elegendk
lehetnének arra, hogy biztosítsák Ny ugot- és Közép-Eurúpa kereskedését,
a' keletteli közlekedést, és a' feketetengerreli rövid 's könynyü érintkezést
azon veszélytl melyly onnan eredhetne hogy azon közlekedés- és befolyásnak a' Feketetengerre és keletre egyetlen útja, a' Duuatorkolat, és
ennek egyetlen használható ága, a' sulinai csatorna, u' pétervári hatalom
tulajdonává tétetett. Azonban, a' mint csalúdott érdekeinek és keleti
j)olitikájának biztosítására nézve Nyugot-FiUrúpa diplomatiája akkor,
tathatlk.
Kíliuit,

Csapjainkban

Sz> -(Jijurgjjit

a'

és

f

,

,

,

,

,

midn

megfeledkezve minden jövrl, elég könynyelmü volt az éjszaki
hatalmasság veszélyhozhatú keleti terjeszkedését elnézni, st azokat a'
bukaresti és drinápolyi kötvények által meg is ersíteni épen úgy csahulott a' Duna és Feketetenger közti szabad közlekedés megalapitottuak
vélt biztosítására nézve is. Aíert azt kell látni hogy a' pétervári kabinet
1629 úta mindent elkövetett, hogy a' dunai közlekedés egyetlen használhatt) ágát, a' Suiiiiait, i'^urúpa hajúi ell egészen elzárja; 's hogy napjainkban a' dolgot anynyíra vitte már, miképMyugot-Eurúpánaka'FeketetengorreFsa' kelettel Dunán vah> forgalma és szabad érintkezése majdnem
lehetlcnné tétetett.
A' pétervári jiolitikáiuik egyik firánya kelet
;

,

—

malmának

elnyerésérc törekszik. Ezt láthatjuk majd mástcl század óta
minden tettébl és lé})ésébl melylyeket akár had :ikár békében tn.
Ide tartozik azon törekvése, melylycl a' porta erejének gyöngítésére és
kifejldésének, vagyonosság- és mveltségre emelkedésének hátráltatására
dolgozik. E' czélra szolgálnak roj)pant foglalásai melylyeket Persiában,
,

,

,

török birodalom eurú})ai tartonulnyaiban tett. Ez okb('»l
haladott elre a' lefolyt század ki>zepe ('»ta a' Feketetenger partjain, és
szerezte meg ott a' legt'rdckesebb és legfontosabb pontokat "s hadi :illo-

.Vrmcniában, és

a'
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másokat. Ugyanezen czélra, mint legczélszerübb eszköz, szolgálna az is
a' Feketetenger uralmát egészen hatalmába keríthetné; hogy az
aldunai fejedelemségekben kizárólagos befolyást szerezhetne 's azokat
egészen saját önz érdekeinek áldozhatná fel és végre hogy KözépEurópa nemzeteinek a' Feketengerre, keletre és Moldva- Oláhországba
vihet kereskedelmét 's érintkezését végkép kizárhatná. Ezen eszközök
mindennél hathatósabban elsegélnék azon seitl öröklött czélját, hogy
keleten egyedül uralkodóvá emelkedhessek. Es ezt leghamarabb, legkönynyebben elérheti a' Dunatorkolatnak ügyes felhasználása által, mit hogy
tehessen, képessé tétetett a' drinápolyi békekötéssel, melyly a' Dunatorkolatot tulajdonává tette. Ez id óta tisztán látjuk, raikép többi közt a'
Dunatorkolat czélszer 's önz érdekeire irányozott használása által is az
A' Dunatorkolat olyly
érintett eszközök 's ezélok kivitelére törekszik.
pontot képez Európa végszélein, melylyben központosulnak mindazon
nagyszer érdekek, melylyek kelethez, a' Feketetengerhez, és az aldunai
fejedelemségekhez kapcsolvák. Ezen torkolat képezi azon kulcsot, melyly
megnyitja, vagy elzárhatja elttünk a' Feketetenger kapuit. Az, ki ura a'
Dunatorkolatnak, urává teheti magát a' Feketetengernek is. Zárja be ez
azon egyetlen csatornát, melyly a' Dunának a' Feketetengerbe ömlését
képezi, és el leend zárva az egyetlen út a' Feketetengerre és mindazon
vidékekre, raelylyekkel az érintkezésben áll. Ezen torkolat nyilt hajókázhatásától függ azon kereskedés, melylyet az osztrák birodalom az aldunai
fejedelemségekkel z, melylyeknek termékenysége, erdei, érczei, és dús
földtermékei csak azon forgalom által értékesithetk, melylyet a' Dunának
folyama nyit meg elttük. Az osztrák kereskedés, midn az aldunai tartományok nyers terményeit nagyrészt iparmczikkeivel kicseréli, akkor
azoknak jóllétét, vagyonosscáguk emelkedését és önállását eszközli; a'
birodalomnak pedig évenként számos milliónyi jövedelmet szerez. E'
tekintetbl hazánk is tetemesen érdekeltetik a' dunai közlekedés szabadsága által. Mert kereskedelmi forgahnunknak egyik piaczául maga a' természet az aldunai fejedelemségeket tzte ki, melylyekkel jelenleg ús Igen
hasznos és nyereséges közlekedésünk van, de ez a' viszonyok és események
teljesebb kifejldésével még magasbra emelkedhetik. Mi nekünk is tehát
igen nagy érdekünkben fekszik, hogy a' Dunatorkolat szabad és nyilt
legyen. Ilasonló érdekekkel kapcsoltatnak ahhoz Közép-Európa, az öszszes, de fké]) a' déli német államok. IVfind ezek mind az osztrák állam a'
Feketetenger vidékeivel, Persiával Örményországgal, és Ázsiának ide
tartozó egyéb részeivel egyenesen csak a' Dunatorkolaton át köziekedhetik. Ez az út egyedül melyly rövid és könyny folyamban Konstantinápoly, Trapezunt, Tlflis és Közép-Ázsiába visz. Ez úton eszközölhet,
hogy nyugotl- és Közép-Európa keleten politikai befolyással bírhasson.
A' Dunatorkolat mintegy kaput képez, melylyen nyugotnak mveltsége
:

hogy ha
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és felvilágosodása eljuthat keletre, és

ennek sötétségét 's félvad szokásalt
Magyarország ha képes leend valaha magasb vagyonosságra
emelkedni, ez csak azáltal lehet elérhet, ha a' Dunatorkolaton át ipar- és
földterményeinek az Alduna vidékein és keleten tág piaczot tudand
kivívni. Es hasonlóan az osztrák birodalom is politikai túlnyomóságra
csak úgy emelkedhetik fel Németországban ha elegend ert leend képe.'?
o2
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emelkedettsége által, ml az.
kereskedés nélkül képtelenség. Németország
nagysága, gazdagsága azon kereskedéstol teltételeztetik melyly kelei
télé zetik. Kz adliat csak keri'setet túlnépesedett vidékeinek,
ez
és nyújthat legnagyobb és legbiztosabb piaezot
értékesitheti terményeit
gyár- 's kéznuiiizletének. Ks mindezeknek lehetsége azon egyetlen utt(')l
tügg, melyly a' Dunán és torkolatán át vezet a' Feketetengerre. Németországnak kelettel valé) kereskedelmi forgalma és müiparának jövje annál
inkább t'eltételeztetik a' Dunatorkolattól, és az innen keletre vezet sídinai
ág künynyü és szabad hajózhatásátúl, miután a' Ixajna a' nem rég készült
Lajos-csatorna által öszszekapesoltatván a' Dunával, az egész rajnai
vidék, minden déli német államokkal, keleten keres nmgának piaezot, hová
egyenesen és nyereséggel csak a' Dunatorkolat és hajózható csatornája
A' pétervári kabinet ismerve a' Dunatorkolatnak Középáltal juthat el.
Európára, Némethunra, osztrák birodalomra és a' legközelebb fekv
Magyarországra való életkérdésü fontosságát de egyszersmind szem ell
sohasem tévesztve azon érdekeket, melylyeket keleti hatalmának kivivására a' Dunatorkolatánál kezdd, aldunai kereskedés, feketetengereni
kizárólagos uralom, és Közép-Ázsiának kizsákmányolása, és ennek India
belsejébe való kiterjesztése rejt magában, mint mondók, mindent elkövet
1829 óta, hogy azon dunai út, melyly azon pontokhoz az európai nemzekitt'jteiii

iiuiiparjiuiak és kcrctikockliuének

ilidunai torgaltun és keleti

,

—

—

—
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teket is elvezetheti, ellük végkép elzárassék. Arra törekszik tehát, hogy
azon sulinai ág egészen használhatlanná és járatlanná váljék. Azt akarja,
ezen egyetlen
hogy Nyugot- és Közép-Európa, megfosztatván a' dunai
közlekedhetési útjától, megfosztassék egyszersmind keletre való kereskedelmi forgalmától és politikai befolyásától is, hogy mindez, kizárólag a'
pétervári nagyravágyás és uralomvágy zsákmányául essen. Azt akarja a'

—

dunatorkolati út elzárása által, hogy az aldunai fejedelemségek kizáratván
nyugoti Európa forgalmából melyly nagy menynyiség és szabadabb
politikai lét paizsa alatt még nagyobb menynyiségre emelkedhet ternu';nyeit értékesiti, és ezáltal viszont azokat a' kell életszükségekre 's kivált
felsbb élvezetre tartozó czikkekkel ellátja, ezektl is, és igy életforrásaiktól megfosztatván kénytelenek legyenek karjai közé esni , és egészen
muszka tartományokká alakulni. Ez lenne legközelebbi eredménye annak,
ha a' Duna habjain nyugoti Európa Moldva-Oláhországgal többé kereskedést nem folytathatna
és ezt akarja eszközleni a' pétervári udvar a'
dunai út elzárása által. Ezáltal törekszik Galacn és Braila virágzásnak
indult kereskedelmét is megsemmisitenl. Ezen két igen alkalmas kiköt
,

,

—

Oláhország forgalmának, kül- és belkereskedelmének
ezek kéjtczik a" muszka kereskedés ellensúlyozóját, és Odessának vctélytárs;ít is. A' pétervári kabinet nem csak azt
tartja öszszeférhetlennek keleti terveivel, hogy az aldunai tartományok
erre önállásra 's nemzeti életre vergdjenek mi a' beolvasztást nehezitené; hanem károsnak tartja azt is, liogy egyik legfontosabb kereskedi
állomásának, Odessának rövidséji-ével idet>en kikötk és városok, mint
képezi Moldva,
gyújiontját.
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ralacz és Braila, jjrazdaíiodianak mejí-l'^s ha

csatornáját.

—

a'

dunatorkohiti ut elzaratik,

mert csak az képezi közlekedésük egyetlen
El akarja zárni a' sulinai ágat azért is, hogy ura leluMsin

azoknak okvetlenül bukni

kell,
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egész Feketetengernek mire neki az eddig elfoglalt Feketetenger kcletéjszaki partvidékei, nevezetes várai 's kiköti is nagyfontosságú elnyöket
nyújtanak. Öszszekapcsoltan és öszhangzatban használhatja fel akkor
mindazon erket és kedvezményeket is, melylyeket magának had és
kötvények által a' porta irányában szerzett nevezetesen a' határszéli
dunai falvak katonai szerkezetét, az aldunai fejedelemségek katonaságának orosz szerkezetét, községek élelmezési raktárait, és azon o nagyfontosságú harczvonalat melylyek Nikápoly, Silistria és Dobrudzsán át,
keresztül az aldunai fejedelemségeken mindenütt a' Feketetenger partjaival párhuzamban Drinápolyba és ez úton Konstantinápolyba vezetnek.
így leend hatalma a' porta birodalmára és életére kiterjesztve. így
leend befolyása túlnyomó és kizárólagos, a* Bosphorusnál Konstantinápoly felett, Persiában, és Ázsia többi részein, melylyekkel Nyugot-Európának közlekedését a' Duna 's ennek Feketetengerre vezet sulinai ága
Hogy tehát ezt Európa eltt elzárhassa elnézi és nem
tartja fel.
akadályozza, hogy a' sulinai ág medre 1829 óta mindinkább beiszapoltatik 's fövényeztetik. Mig a' török uralom alatt még 18 láb mélység volt
benne a' víz most a' muszka birtokában már alig tesz 8 lábat. Ezen befövényzés anynyira növekszik, hogy rövid id alatt már ezen egyetlen egy
ágon sem fognak nagyobb hajók áthaladhatni 's ekkor a' muszka czár
czélja, a' dunai közlekedés elzárása, el leend erve.Demegközelité e' czélját
már is, mert a' csekély vízmélység, tengeri viharok, szélvészek rendesen
megállásra és átrakodásra kénytetik a'hajósokat. Nagy okai ennek a' sulinai
ág szirtéi is melylyek a' víz csekély mélysége mellett veszélyeztetik 's
gyakran lehetlenitik az átmenetelt. Ezen átrakodás és kiszállítás teszi a"
Ijalparti orosz gyarmat egyik dús jövedelmét. Es, ha rósz az id és sok
hajó jön öszsze ez átrakodás a' kereskedknek majd minden nyereségét
felemészti. Ezt eszközlik a' tetemes biztosítási dijak is. Ezáltal kieszközll
ugyan a' pétervári kabinet hogy ott letelepült alattvalói meggazdagodnak, hogy Sulina már is derék \s gazdag kis várossá növekedett, és hogy
de egyszersmind, mi
a' telepitvények naponta szajwrodnak 1829 óta
elég sajnos, eléri azt is, hogy a' hajózás nehezíttetik és a' kereskedelmi
forgalom csökkentetik. Nagy befolyással van ezen káros eredményre a'
meder befóvényzésén és szírtességén kívül annak tekervényes folyása, és
igen hoszszas útja is.
Ezeken kívül azonban még t'6\)h nehézséggel is
akadályozza a' pétervári kabinet a' dunatorkolatí kereskedést. 1829 után
ugyanis világító tornyot és veszteg-intézetet állított. A' világítás fejében
minden hajó 10 fr. dijt köteles fizetni. Hasonlóan egészségi taksa czim
alatt is szed vámot az átmen hajóktól. Ezen intézkedések által olyly
befolyást nyert kezei közé, melylyet önkénye szerint alkalmazhat a' kereskedés irányának kijelölésében, és kivált annak azon körre való szorításában, melyly önz érdekeinek kizárólag felel meg.
Ezen terhes körülmények és akadályok, melylyek az egyetlen sulinai utat is hoszszadalmassá,
terhessé, és felette költségessé tették, megtermék 1829 után a' kívánt
eredményeket, melylyekre nem számított Európa díplomatíája akkor,
midn a' Dunatorkolat '^/g-dát muszka kezekbe adta át. Ezen id óta mindinkább kezdett lejebb szállani azon idegen hajók száma, melylyek a'
sulinai öbölbejöttek. 1837 és 1888-ban már csak 11 franczia, 40 angol és
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200 OS/trák hajó érkezett iile.EziitHii i)e(lig még johbau kevesedett számuk.
Ha.sonkKin sökként a'inoldva-oláli íornfalom is. Azon nehéz8éi>('k,
iillo'

—

nielylyek a'sulinal öbölben gördittcttek

kereskedelem elé, megtették nyoA' hajók száma évenkint tbgy
Itten is. l84C)-ban .JOO-al kevesedctt a* galaezi hajók száma. A' pétervári
kablnetOdessa éríK'kelnek elömozditilsa-'s Itiztositásaczéljából már Várnát
tönkre tette, l'izen viíros, mclyly t:ívohóhuinarctjeivel és vidékének vidám
hegyeivel olyly kellemes tekintet, k(»zelröl nu>st szenynyes, rongált, szegény várost tár felelnkbe. A' muszkák, gazdagabb lakosit részint kirabídták, részint a' tetemes sarcz és üldözések által tönkre tették. Sokan csak
kiköltözés által menekülhettek, JNíost az elbbi 40 ezer lakos helyett alig
számlál 20 ezret. Ivs kikötje, nu'lyly kedvez tekvése és biztossága miatt
egyike a' legjobbaknak, most alig láthatja már felét azon hajóknak, nu'lylyek ell)b Konstantinápoly, Trapezunt és Odessa közt vitték a' forgalmat,
így kezd már Odessa versenyzése és túlpártolása folytán Braila éstíalarzvagyonossága is, melyly elbb szép virágzásnak indult, végkép tönkre
a'

masztó hatásukat líraHa-, és GalarZ'han

jutni.

—

]%zen

körülmények

is.

18-50 ut;in lélébreszték és

nagy élénkségl)e

hozták Nyngot-Eiir'tpa diplomatiájának figyelmét. Világos adatokból
látták, hogy a' [)étervári kabinet ármányai naponkint jobban nehezitik
és esökkentik az aldunai 's keleti kereskedést. Es ha a' Dunatorkolatnál
a' befóvényzés tovább is halad, és az ott létesitett közlekedési akadályok
meg nem szüntetnek, a' sulinál ág is egészen be fog záratni, a' mint a'
georgeoskoi is, a' muszka ármányok következtében, m;ír egészen elzáratott. Es ekkor Közép-l<]urópának kelettel közlekedése 's ottani befolyása
megszünendik, az aldunai fejedelemségek mnszka tartományokká alakidnak, Németország <''S hazánk elvesztendl le-íszebb 's legtöbbet i^ér
jjlaezát, és az éjszaki óriás leend klz:irt')lagos úr valamint a' Dunaöble,
Ezen köz európai érdeúgy a' Feketetenger 's Konsíantiná}u)ly felett is.
kek folytán mind az osztrák núnd az angol kormány több ízben hatalmas
felszóllalásokat tettek I8o0 után a' pétervári kabinethez. Ünnepélyes
é)vásiikat jelentették ki azon intézkedései és ármányai ellen, melylyek
az ala[)elvül l'elállitott kereskedelmi és hajózási szabadságot egészen
megsenmiisitik. Es egyszersmind k()vetelték elhárítását núndazoii akadályoknak, melylyek a' Duna 's Feketetenger közötti szabad közlekedést
nemesak nehezítik, hanem nagy részben már lehetetlenítik is.
1840. év július 25-én a' Dimatorkolat hajózhatása iránt a' bécsi és
pétervári kabinetek közt 10 évre szerzdés köttetett. Ezen szerzdés
eredményéül tekinthet azon hoszszasb diplomatlai tollhareznak, melyly
nyugoti Európa részérl a' Duna folyama miatt. Pétervár ellenében folytattatott. A' bécsi udvar nagyon is átkezdé már látni, hogy aldunai 's keleti
kereskedelme Hyly úton egészen tönkre fog jutni, kizáratni minden kt-leti
befolyásból (is legszebb jövedelmeiiu'k és virágzása legdúsabb forrásainak plaezát elveszteni. Ezen 1840-ki szerzdés tehát a' béesl kötvénynek
a' folyamokon
való szabad hajózást 's kereskedést ala|)elvid felálHt(')
szabályára támaszkodva, a' Duna 's különösen torkolatának szabad használhatását 's minden akadályoktól megszabadítását akarta megalapítani,
érvényességét kiterjeszt\ én nem csak a' szerzd felekre, hanem minden
Jiis keresked ucuízetre is. Ezen alapelv következtében kiköttetett a'

—
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szerzüdésbcn

:

miszerint

a'

Ditnafolyam mind azon

cg('t>z

kiterjedéseben,

hol az osztrák birodalom határait érinti, mind azon pontúkon, hol orosz
területhez ér, egészen szabad legyen. Továbbá mind a' torkolatból kimen,

mind oda viszszajöv hajókra nézve megszüntetik minden

kén^'s-zcrit

eszköz használata. A' folyam hajózhatásától kereskedelmi szempontból
senkisem tiitathatik el, megszüntetvén minden kényszerítés és mindenvámoztatás; kivétel tétetik csak a' világító torony használatára
nézve, miért hajónként 1 spanyol piasternyl vám szedése engedtetik meg.
Az egészségi ügy körüli intézkedések ismét a' muszka rendelkezése alá
tétettek. Mivel pedig a' sulinai öböl már majd egészen betemettetett
lövénynyel, az osztrák kormány azon Ígéretre birta a' pétervárit, hogy
hoo-v mielbb elkezdendi az öböl
a' szerzdés 1-s ezikkében meffigérte
kitisztittatását, és az átjárat lehetségesitését. Esezen kitisztitási költségek
kárpótlásául megengedtetett a' pétervári kormánynak, hogy minden hajótól 2
3 spanyol piasternyi vámot szedhessen.
Ezen szerzdés azonban életbe nem léptettetett. A' pétervári kabinet
befolyása keleten és Közép-Európa felé egész a' liajnáig olyly ers alapot
nyert az utóbbi évtizedekben hogy kényszerítéstl Ígéreteinek teljesítésére semmi részrl sem tarthata. Említett érdekei pedig anynyíra kötvék
a' Dunatorkolat elhanyagolt állapotához; hogy
legkisebb akarata sem
lehet ennek megváltoztatására. Azért 1840 után is minden ígérete és
kötelezése daczára úgy hagyta a' Dunatorkolatot, a' mint volt, nem gondolva az egyetlen sulinai ág fövénynyeli betemetésével. Midn az IHlO-ki
kötésre hivatkozva a' régi panaszok és követelések a' torkolat kitisztítása
iránt megujittattak, 1846-ban Sulínába vitetett ugyan a' pétervári kabinet
egy tisztító gépet, de ez csak a' víz tetején járván, és a' fenéket nem is
érintvén, épen semmit sem tn a' fövénytlí kitisztításra. Es ezen próba
után is tovább haladott a' bcfövényzés, és olyly magas fokra hágott már,
hogy terhes nagy hajóknak már lehetetlen az átmenetel, 's kereskedelmi
árúikat kénytelenittetnek kiszállítani és a' muszka raktárakba tétetni,
hogy távolabb ismét hajóra szállíttathassanak.
Ilyly állapotban vau jelenleg a' Dunatorkolat, közel van ahhoz, hogy
a' nyugoti kabinetek tehetetlensége miatt Európa eltt egészen bezárattassék. Közel ahhoz, hogy a' pétervári kabinetnek a' Feketetenger,
Moldva- Oláhország, Bosphorus és Kostantinápoly feletti uralmat keres
terveit létesítse, hogy az akkor Európa felett túlnyomóvá váljék, és
mindent szolgaságba döntsön. Ezen tervei elmozditására szolgálnak azon
intézkedései is, melylyeket a' Dunatorkolatnál hadíkészületek szempontjából tesz már a' drinápolyi béke kötése óta. A' veszteg-intézeti rség
ürügye alatt a' Diuia balpartján ers rvonalt állitoít. A' sulinai torkolatot egészen hadi állomássá alakította át. A' kis tele}>itvénybl derék
város keletkezett, ellátva mindennel, raktárakkal 's élelmi szerekkel.
Ezen telep biztosítására hadi hajókat tart folytonosan a' folyamon. Megtétettek az elkészületek, egy a' torkolatot egészen fedezhet ersség állítására is. Es ha ezekhez veszszük még azon hadi elnyöket és erket,
melylyekkel a' Feketetenger partjain bír, és a' milylyenck az aldunai
i'ejedelemségekben egészen rendelkezése alatt állanak; továbbá keletre
egészen benvuló birtokait, azon szigeteket, melvlvek a' Dunatorkolatnál

nem

,

—

,
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blrtukában Minnak, és :i' nu-lylyek, kiilönüsíon pedig a" 5*z.-gyürgyi igen
nem tagadhatni liogy a' Dunakedvez hadi álluiiiásükut nyújtanak
torkolatnál íent'oigó körlihnények hadi tekintetbl is igen nagy íbntossáEzen okok folytán ujabb idkben a' fcketetengcrreli szabad
giiak.
közlekedés l'entartására, mellzve a' sulinai ágat, egészen más irányú
javaslatok tétettek. Ilyly ezélra szolgálhatna a' sz.-gyürgyi beüllepedett
ág kitisztítása. Mások ellenben azon utat ajánlják, melyly a' gzösök
által 1840 évig használtatott. Azok ugyanis Csernaduváníú megálltak,
itt kirakodtak, és az árúczikkek kocsikon vitettek Küstendzsé-'ig. Ezen
kocsizás helyébe azonban vagy vasút vonalt, vagy csatornakészitést
javainak. A' cscninroildi csatorna a' Dunának régi folyamát képezi.
Azonban a' mértk azt nyilvániták, hogy a' térrainsége miatt e' vonalon
csatorna alig lenne kivihet. Mások Bassoca és Küslendzsé közt javainak
vasútat. 1843-ban több mérnök kimutatta egy a' fekete víz hoszszában
Bármclylyike ezen
a' Feketetengerig vonható csatorna lehetségét.
javallatoknak sokkal kedvezbb és hasznosabb lenne a" szorgalomra, mint
az eddigi útvonal. Mert annak létesitése nem függene a' pétervári kabinet
önkényétl melyly bármenynyiszer kötelezze is magát a' birtokában
lev sulinai ágat ki nem tisztitandja, mig erre nem kényszerittetlk. Az
osztrák és angol kormány, kifejtve a' muszka ellenzései irányában minden lehet erélyességet, egy olyly útvonal létesítését p. o. Hassovától
Küstendzsélg öszszekapcsolt ervel könynyen eszközölhetnék az európai
kereskedés érdekében. Ilyly útvonal által a' muszka vonal egészen elkerültetnék. A' forgalom meg lenne mentve mindazon kényszerít eszközöktl, vámoktól, dijaktól, melylyekkel a' pétervári kabinet a' sulinál csatornán
a' forgalmat terheli. ^leg lenne mentve a' kiállás, letárolás és átszállítás terheitl Is. Es a' mi legfbb egy ilyly vonal hatszorra rövidebb
lenne a' sulinai útnál. ]Milyly sok körülmény által keveslttetnének a' szálJelen 1850. év július havában folvt le
lítás és forgalom költséíícll
az 1840-kI szerzdé.^ tizedik éve. A' bécsi kormánynak tehát újra gondoskodni kell a' Duna és Feketetenger közötti szabad közlekedés jobb karba
tételérl. Vagy uj szerzdésre lépend a' p(''tervárl udvarral, melyl)ben a'
sulinai ág kitisztításának rögtöni munkába vételét, és a' veszteglntézeti 's
hasonló kényszerít 's a' torkolat elzárására vezet eszközök eltöröltetését
,

—

,

—

—

,

,

,

—

kell követelnie.

Vagy

átlátva,

hogy

a'

[)étervárl

udvar jelenlegi túlnyomó

befolyása és hatalma ellenében azt olyly kötelezés valósítására nem bírhatja, melyly keleti érdekeivel ellentétben állana, más vonalon nyitandó
közlekedésre kell vállalkoznia. Bármi történjék azonban, világos, hogy
Közép-Európának a'Feketetengerrel, aldunal fejdelemségekkelés keletteli

közlekedését biztosítani kell. Es ha Nyugot-Európa i-gész keletet a'
pétervári kabinet uralnia alá nem akarja játszani, szükség, hogy azon
utat, melyly keletre befolyásának egyetlen eszköze, el ne hagyja záratni

maga

ell.
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I.

Márton gncseni
,

és poseni érsek

,

régi

lengyel családból

Elddei Xagy Lengyelországban már magas egyházi

való.

és világi méltóságo-

kat viseltek. íjegnevezetesebb köztiWv D. IVter, ki Dániából vándorlóit be
Sléziába. 77 egyházat, zárdát stb. éi>irtetctt IV. Kázmér alatt szolgált,
mint hadvezér, mig végre megvakult. Sok beszélyek, szinuiihek tárgya.
,

Dimin.

Oo

*-

—

D. Márton 1774 no\-. 11-én született. A' brombergi jezuiták növelték.
Miutcin pap lett, Romában egy évet töltött. Aztán gnct^eni majd poseni
kanonok lett, egyszersmind consistorlumi és iskolai tanácsos. 1831 f'ebr.
28-án érsekké választatott. A' porosz kormány inegerösité. ]Midön VIIÍ.
Pius pápának 1830 mart. 2-kén a' vegyes liázast^ágl ügyben kiadott
,

brevéje 1836-ban viszályt idézettel a' kormány és Drosfe között,
is
ellenkeznek hitte egyháza tanaival az eddigi gyakorlatot
miszerint a'
vegyes házasságokat a' kath. papok minden nehézség nélkül megáldották,
kormány az ország minden részein, keleten és nyngoton
's igy a* porosz
egyaránt viszálkodásba jött a' kath. egyházzal. 1837. jan. IG-án Dunin
érsek folyamodott a' cultusministerhez, báró AltensteiiúiQz, hogy a' nevezett brevét az
egyházmegyéjében is engedné kihirdettetni. A' minister
válaszolá, hogy e' ))reve nem a' gneseniésposeni érsekséghez van intézve,
's nincs szükség olylj' ujitásra. D. ismétlé
kérelmét, april ló-kén, 's ez
megtagadtatván mintán nem engedtetett e' részben a' pápa utasításáért
folyamodni, v('gre a' királyhoz fm'dult
oct. 2B-án. Egy dcc. 30-kán
kiadott kabinetrcndelet szinte megtagadta kérését, 's parancsolá, hogy
a' vegyes liázasságok megáldására nézve maradjon az eddig követett szokásnál. Egyszersmind meg kellé ÜMWí'ííuak Ígérnie, hogy a' kormány jóváhagyása nélkül semmit sem kezd ez ügyben. jNíegigérte mindazáltal az
1837 dec. 10-kén kiadott pápai all(»cutio állal, a' kölni érsek elfogatása
miatt, haragra gerjedvén, 1838 jan. 30-án pásztori levélben tudata egyházmegyéje lelkészeivel a' koiniiinynyal ez ügyben folytatott értekezleteit, 's felszólltá ket, hogy az áldásra nézve csak az ell^bi pápai határzatokhoz tartsák magokat. E' jiásztori levelet közié a' ministeriummal is.
xV tartományi elnök erre papirjai kÖzt kutatást tartott. 'S Dunin febr.
27-én ismét egy pásztori levelet bocsátott ki, melylyben már letétellel
fenyegeti azon papokat, kik a' \egyes házasságot megáldják, mieltt a'
vlegények kath. vallásban nem Ígérik növeltetni gyermekeiket, 's a' lelkészek meggyzdést nem szereznek magoknak, miszerint nem hogy a'
kath. rész áttérés veszélyében forogna, st remény van, mikép a' nem
kath. rész fog megtérni. A' kormány a' papoknak ez engedmény nélkül
kiadott pásztorleveleket betiltá
azok mindazáltal teljesítek az abban
kiadott rendeletet. A' tartományi f elnök Berlinbe utazott, a' ministe,

,

,

:

,

rinmtól tanácsot kérni. Viszszatérte után april. Ö-én több katonai és
polgári hivatalnok társaságában az érsekhez ment, 's hivatalosan tudata
vele: hogy a' király, ellenszegülése miatt, ezúttal még megkimélendi az
's jogos bánásmód helyett kegyelmét érezteti vele,
ha ezentúl a' kormány akaratához alkalmazza magát. Dunin mindent igért,
niindazáltal nem vonta viszsza pásztori levelét, csak egy iratot bocsátott a' gneseni káptalanhoz, melylyben hamisnak állitja azon hirt, mintha
a' király minden catholicust evangelicussá akarna tenni
"s meghagyta,
hogy ezt a' népnek minden szószékrl hirdessék, mert a' kormány, az
elterjesztett álhir következCében félt, hogy april 23-án Albert-vásárakor,
e' miatt rendzavarás történik. Hasonló hirdetmény
adatott ki egy april.
12-ki cabinetrendeletben is, a' gneseni és poseni lapok utján. Az érsekkeli értekezések azonban nem idéztek el egyességet. April 23-án kinyilatkoztatá, hogy határozottan megmarad pásztorlevelei tartalmánál. Erre

é'rdemlett büntetéstl,

,
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egy j un. 25-kl mlnlsterl határoziit azon pásztorlcvclckct érvénytclcncknclí
nyilatkoztatá, 's kibocsátásuk miatt liatóságl kre türvcnyellcnts túlk^j)c'niegtiltá a' pásztorlevelek terjesztését 's teljesével váJokí az erseket
kik a" törvények és ministerinm iránti
sítését 's mindazon papoknak
kötelességeikben megmaradnak, ótalom igértetik , minden hivataluk ellen
intézett háborgatásra vagy jövedehniik csonkítására nézve. Egyszersmind
tudtul adatott az érseknek, hogy törvényellenes cselekvéseiéit vizsgálat
,

,

,

alá vonatik. Puliin a' királyhoz tett lolterjesztésében fcjtegeté, hogy jnint
érsek, máskép nem járhatott el. Válaszul nyerte, hogy ellene már el van
rendelve a' büntetuiigyl kereset. Jul. 9-én hozzáment a' poseni íötörvényszéki elnök, Biclcfclil egy ülnök kíséretében, a' pörhez elkészületeket
tenni. Diiniii az egyliázi rend eljogaira hivatkozván nem illetnek nyilvánitá a' törvényszéket. h]gyszersmind Posen minden deeanatnsaitéd ellenelnökhöz, mikben nyilvániták, hogy
mondások intéztettek a' tartományi
lelkiismeretök terhelése nélkül, semmit sem tehetnek egyházuk és lelki
elöljáróik parancsai ellen, 's igy továbbá is engedelmeskednek érsekük pásztorlcveleinek, 's e' részl)en hl\atkoznak a' király ígéretére, hogy vallásuk
tiszteletben fug tartatni. St anynyira mentek buzgé)ságukban a' papok,
,

,

f

hogy

a'

vegyes luízassiígok

áldás nélküli egybcadását

kath. kereszteléskor evangélikus keresztszüléket, tanúkat
's több, már rég elavult vad szokást Is életbe léptettek.

is

megtagadták,

nem fogadtak,
Az érseket pedig
el

1838. sept. lo-ról, magaviselete miatt szerfölött megdicsérte egy pápai
Ml ellen a' porosz állományi lap csak gyönge választ közlött:
iktattatott be. \S most,
*s Diinin 1839. jan. 5-én ez ellen is nyilatkozatot
Bcrlíjibe
mint a' kölni érsek Drosle, eltávolíttatott érseki megyéjébl
vitetett 's ott tétetett közre apríl végén a" póseni ftörvényszék ellene
hozott ítélete: „fölmentetett ugyan a' fidségsértés és néplázítás vádja alól,
de engedetlensége 's a' megyéjében tett és víszszanenduizott önfej rendszabályai miatt méltósága elvesztésére 's hathónapi várfogságra ítéltetett." Ezen büntetést a' király csak olyly föltét alatt engedé el hogy
Bei'liuben maradjon, hol teljes szabadságban élt, 's (épen ugy mint Drosle

allocutio.

,

,

,

,

érsek, Mindenben) egész tartását húzta, mig 1839 oct. 3-án Berhnbl
elszökött 's titkon ismét viszszautazott Pósenbe. Itt Ismét belépett érseki
tisztébe, st nagy misét is mondott. Azonban a' kormány érseki palotájáés nvére minden tiltakozásai daczára fogva Kolbcrg
ban elfogatá,'s az
várába vlteté. Itt tartatott 1840. augusztusig tisztességes fogságban, míg
végre IV. Frídrik Vilmos király megengedé neki, bizonyos nyilatkozatok
után, viszszatérníe érseki megyéjébe. Azután rövid id múlva oda utasitá
a' clerust pásztori levélben, hogy a' vegyes házasságnál szokásba vett

igéretkövetelésektl álljon el de egyszersmind tartózkodjék mindentl,
helyeselni látszanék az ílyly házasságokat. 1812. februárban egy másik
pásztori le\élben meghatározá hogy a' már kötött vegyes házasságok,

uil

,

ban

a'

kath.

lel

kedélyállapotától kell

föltüggeszteni

,

hogy

kiszolgáltat-

hatik-c neki a' szentség vagy nem. 184:2. sept. Duniii betegen tért viszx.
sza Marienbadból 's. meghalt 18-12 dec. 2()-án,
Duperrc(Victor báró) franczía admiral, pair és volt mlnister. Született
1775. febr. 20-án Kochelleben. Atyja, tengerészeti kincstárnok, a'jeuillvl
iskolába küldé t, 's ott maradt, mig a' kercsk. tengerészetbe nem lépeti.

—
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1791-beii Indiába incut; 1703-ban, mikor viszcízatéit, az épen kitört franczia-hollandi háború tengerészi szolgálatba Iiivta öt. Egy tengeri csatában sir Edward Pelevv (lord Exmouth) elfogta 's Angliába vitte Dupcrrét, mint hadi foglyot. 1799-ben kiváltatván, tengerészeti parancsnok lett

háború kitörésekor. 1803 elhagyván e' szolgálatát, a' boulognei hajósseregnél alkalmaztatott, mint táborkari tiszt. 1808. Martiniqueba sereget
szállitott, mint a' Sirene fregát parancsnoka. Midn viszszatért, két angol
hajó ellen küzdött dicsségesen. Ezért elmozdittatott. 1809-ben Isle de
Francéba 's az ind tengerre ment. Egy angol corvettet, több keresk. hajót,
1810.
's két órai harcz után egy portugál fregátot fogott el, melylyekkel
jan. 1-én Isle de Francéba viszszatért. Három hónappal késbb két hajót
ismét el az angol keletindiai társaságtól, a' 24-ik gyalog ezredeid.
Visz&zíitértekor számos csatázas közt tört utat magának; töbl) hajót elfogtörekvéseilalt, 's fölmenté a' szigetet. Azonban az angolok nem
nek ellent nem állhatván a' minden fentartási eszközöktl megfosztott
sziget, végre mégis tisztességesen capitulált. Miután viszszaérkezett 1811ben. Napóleon báróvá tette t, 's a' becsületrend törzstisztévé, majd ellenadmirállá, 's a' középtengeri franczia tengeri er fparancsnokává. 1812ben a' franczia és olasz tengerészet élen állott az adriai tengeren. Az 1813,
és 1814-ki események következtében ki kellé adnia a' hajós-serget, mikor
épen Velenczében több hajót készite föl, 's derék tengerésztisztséget renaz
dezett. Az alkirály többszöri határozott rendeletére tévé ezt, mert
Olaszország odahagy ására vonatkozó 1814. apr. 20-án kötött szerzdés
után, melyly elmulasztá a' velenczei marináról rendelkezni, azt Francziaország részére akará megtartani. 1814. júliusban Lajos rendet kapott, 's
Toulont 1815-ben védte a' marseillebe küldött angol-siciliai seregektl.
1818 1821-ig az antiiiákon volt tengerészeti vezér, hol a' rablók ellen
hatalmasan védte a' franczia kereskedést. 1823-ban Hamelin ellenadmiral
a'

vn

szn

—

a' Cadiz eltti blocust. Ldözteté a' várost, mig a'
engedé ugy hogy a' cortesek kénytelenek voltak azt átadni.
1829-ben Algirba ment mint tengerész])arancsnok 's ott a' part körüli
a'
mködéssel támogatá a' franczia sereg gyzelmét. Ott találta
melyly Francziaország admiráljává és
dynastia és kormányváltozás
's
1840-ben
pairjévé nevezé. 1834
1836-ig teiigerészminister volt
october 23-án ismét átvevé e' ministeriumot. Azonban betegsége miatt
csakhamar elbocsáttatását kérte. Meghalt 184G-iki november 2-dikán

helyett vezénylé

kedvez

szél

,

,

,

t

,

—

Parisban.

—

,

x.

Dupiu L András János Jakab, iiz egykori franczia követkamra, 's a'
jelen nemzeti törvényhozó gylés elnöke, elbb a' cassatio-törvényszéknél
fközügyész a' franczia akadémia tagja, Francziaország egyik leghiresl)
jogtudósa, ki mint iró, tisztvisel és státuaférfi, egyiránt nevezetes, szül.
1783. Vergyben; atyja az 1843-ban meghalt Dupin Károly András, ki az
els forradalom alatt a' törvényhozó gylés tagja volt. Midn atyja 1793.
börtönbe vettetett, anyja vette át nevelését, 's a' római történet példái
által lelkesitette szabadságszeretetre 's dicsvágyra. Midn Parisban a'
jügtanulmányokat elvégezvén 1802-ben ügyvéddé lett agya telve volt a'
történettan, philosophia és jog gazdag ismeretével, szónoki tehetsége ritka,
külseje e' tehetségekkel öszhangzásban. A' törvényszéken a' legnehezebb
,

:
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ügyukboii fejtette ki ügyvódi képességét 'a alapította meg
népszerségét. A' nép figyelme reá fordult, 's pályájának saját
irányt adott. Jeligéje
,,a' rúdoltak szabad nédelme'' a' pártok
de fleg
a' kormány gylölséget vonta fejére, melylynek Ismét jeligéje volt, hogy
,,az ügyvéd nem vállalhatja el a' státus által perbe fogottak védelmét si'
nélkül, luigy maga is bizonyos fokig a' vádalatti bün részesévé ne legyen."
Eszméinek menete kimerít alapos ügyismeretet bizonyít
a' tárgy
elrendezése nála piperétleu, természetes, és mégis a' czélzott hatásra
vezet, a' néj) szükségéhez 's szokásaihoz mért, ezért olylykor nagyon b,
nuiskor kemény, durvácska, elmés, 's az alsóbb társalgási hangra Is
leereszked; a' bizonyításban valódi mester, a' következtetésben szigorú
's

hírét

é.s

:

,

,

és

meggyz. Eladásaiban

;

felfoghatóság

's

emelkedettség, egyszerség

's

simaság s er vannak alkalom szerint egyesülve. J\lint szónok, legjobb képviselje a' minden
oldalra munkás, sarcastleus, érdekelt 's fenékig prózai jelenkornak, 's a'
fraiu'zia középosztálynak, elmés, élénk, mozgékony, mint practicus ezélokra irányzott korunk. E' körülmény, beszédeinek történeti érdeket ad. A'
jelenkor Irányzatai, eszmél, egész lénye tükrözik azokl)an magokat.
De
szelleme gazdagságának még nem volt elég a' törvényszéki munkásság 's
hírnév. A' jogtanulók számára már 180G-ban kiadta 5 kötetnyi munkáját:
,,Pnncipia juris cii'His'-.
1810-ben professorságot keresett, 's ezen
vágyának nem teljesülte ujabb ösztönt adott neki magános és nyilvános
tanulmányai bevégzésére, melyly éknek eredményeit fleg a' sajtó, 's annak
közlönyei védelmében, 's több röpiratban rakta le. 1812-ben Merlin
fközügyvéd közügyészszé akarta tenni a'cassatioszéknél, de slkeretlenül;
181o-ban mégis Reiynier igazságügynilnlster egy biztosság tagjává
nevezte ki, melyly a' császársági törvények öszszeszedésére volt kiküldve.
1819-ben De Serres nagy pecsétr státustltkárává akarta tenni, de nem
vállalta el. J 815-ben a' kamrába lépett, de miután a' Napóleon által
követelt esküforma, 's Il-ik Napóleon legitimitása ellen szavazott, 's
1815. jul. 5-én a' népképviselk azon nyilatkozatát, hogy ,,Fi"anczIaország
kormánya, bárki álljon Is annak élén a' nép törvényesen nyilatkozó
akaratának kifolyása legyen, 's hogy azon fejdelem, ki a' népképviselet
által megvitatott 's a' néptl elfogadott alkotmányra meg nem esküszik,
az országnak elég biztosítékot nem nyújt ,, Is alálrá 1828-Ig a' kamrából
kimaradt. Viszszatérvén ügyvédi pályájára, fleg státusperekben mködött,
azon vádoltakat védve kik csak az idviszonyok által sodortattak kellemetlenségbe,
*s nyíltan és merészen szegült azon restauratlo jogsértései
ellen, melyly Fo.r szerint „minden revolutlók közt legroszabb."
1815-ben
^eijt védelmezé, 1816-ban azon három angolt, kIkLavalettet megmentették,
továbbá Ali X -oi
Savaryt 's Brune marschal emlékezetét. Erzésteljes
hévvel szólott a' közjótékonyság joga st kötelessége mellett azon nemzeti aláírás ügyében
melyly az 1820-IkI kivételes törvény következtében,
törvényes ítélet nélkül fogva ül polgárok, nevezetesen Bavoux, De
Pradt 's a' nemes Béranger javára nyittatok. Senkitl sem vonta meg
véd segélyét, kit ])ártgyülölség üldözött fleg pedig a' sértegetett
1827-bcn a'
sajtószabadság ügyében lépett fel minden alkalommal.
ékesség, világosság

's

rövidséíí, finomsáo-'s durvaság,

—

—

,

:

,

—

—

,

,

,

;

kamrába újra beválasztatván,

Itt Is

—

folytatta harczát a' restauratlo bitor-
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emelt a' párisi nemzetrség feloszlatásíi a' sinecurák
majorátusok, elsszülöttségi jog, a' papok növeked
befolyása, fleg a' congregatiók 's jezuiták ellen. Kortársai közt majdnem
legels vette észre hogy a' jezuitismus kigyója ismét a' népek körül
tekerdzik, 's idején akarta annak fejét megtörni. „Proteus csak mese
A' júliusi sikerült forra„monda egykor" de a' jezuitismus valóság."
volt a' 221-ek
ülésben
1830-ki
neki
köszöni
sikere
dalom
egy részét. Az
adressének hivatalos elterjesztje. Nyilatkozata nyomán tettek óvást a'
Icásíii

ellen, szavat

önz

halmozása,

,

a'

,

—

hirlapirók, nevezetesen a' National emberei a' júliusi ordonnanczok ellen.
,,Ha journalista volnék „monda ez alkalommal" a' jog és tett minden

eszközével ellene szegülnék, 's lap, melyly anynyira elveti magát, hogy
nem érdemel egyeta' kormány parancsolt felhatalmazásáért könyörög
Készt vett a' követek óváslenegy elfizett Francziaországban."
tételében is. Mindemellett a' júliusi idkben tétlenséggel vádoltatott, 's
,

—

még

azt

is

rósz néven vették tle,

hogy

a'

birák elmozdithatlanságának

—

1830 augustusán
fközügyészszé neveztetett a' cassatiotörvényszékhez 's 1832-ben az
akadémia tagia lett.
1839-ig nyolcz ülésen átvette az elnöki hivatalt
a' kamarában, 'se' helyzetében rendkivüli ügyességet, szilárdságot, reszrehajlatlanságot mutatott. Mivel azonban szorosan egyik párthoz sem
csatlakozott népszerségét mindinkább elveszte 's politikai befolyását
elvét oltalmazta, mit

már 1805

olta

folyvást tett.

,

—

,

:

is

eljátszá, a' ministeri tárczát több izben elfogadván

's

ismét elvetvén.

Az 1848

februári forradalom után Nievre részérl választatott a' franczia
nemzetgylésbe követté 's a' gylés által elnökké , hol jobbra balra
osztogatja ököldöféseit és szórja elmésségeit. A' veres párt által gyü—
löltetik, mint úgynevezett „rend embere 's mérsékelt republicánus.
(Paris,
romáin"
droil
Dupin iratai közöl említendk Préris hisiorique du
„Dictionnaire des arréfcs
1809) melylyet a' rendrség elnyomott
,

:

;

le domaine des mers" (1811),
Lettres sur la profession d'arocat (2 k.l818; uj kiadás 1828); Letlres sur
plnsieurs points importants de nofre legislaiion rriiuinelle (1821); De la

modernes" (2 \<.1S12— A) ,,Dissertation sur

jurisprudence des arréfs (1822); Lois communes (2 k. 1823); Les lihcrtés
de l'eglise gallicane (1812); Nolions élémentaires sur la jusiice le droif.
et les /o?s (1827) 'stb. mindenekeltt pedig emlékiratainak és törvényszéki
és ismét
beszédeinek gyjteménye 1808-tól 1827-ig , 17 kötetben
1830-tól 42-ig 6 kötetben. Ez utóbbi munka, fleg a' franczia törvény
történetére nézve, mikint az a' júliusi forradalom olta alakult, igen fontos.
E' mellett számos politikai, jogtani és bölcsészeti tartalmú röpiratot irt.
Egyik életirója azt mondja Dupinröl a' restauratio alatt szabadelm
volt, '8 a' st. acheuli jezuitákhoz járt ebédre; Lajos Fülöp alatt conservatlv volt, 's minden perczben üszköt hajgált a' lpor közé. Jelenleg
mérséklett republicánus ugyan mit fog tenni most ? ekkorig semmit sem
Dupin azonban csak a' pártirók által vádoltatik következetlentett."
,

;

—

:

;

—

h

maradt felvéhez „bens rend, küls
Ö mindig
törvény eltt, 's legkiterjedtebb szabadság, melyly a'
renddel öszszefér", épen olyly bátran ellent állott az udvar törvénytelen
követeléseinek, mint az anarchiái mozgalmaknak; lelkes védje volt, mint
de felszólalt a' clubbok a' propagandák , a'
láttuk a' szabadságnak

séggel

's

elvszegéssel.

:

l)éke, tisztelet a'

,

,

,
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politikai mcnckliltcknck adaniLi scgólyczén v^^iZszilcl(Jsei, a' Icnj^yel iiitcr-

ventio
II.

D. legiijabb

'sat. ellen.

mködébe

Fülöp, András .íakabnak

's

hazájának történetébe tartozik.
a' pairnck 's a' „Forres

Károlynak,

rt comnierridles tle la Francé''' Írójának lej^iíjabb öcbcfe,
Franeziaors^zág logkitünbb ügyvéde, szül. 1711.5. bátyjával 's részint
annak vezetése alatt képezte magát, 's vele együtt lépett fel, minta'
restauratio egyik leghevesb ellenzje. A' júliusi forradalom után ö is az
uj kormányhoz csatlakozott
de határozottan elutasított magától minden
politikai szcre})et. Közel barátja az uj kormánynak, nem oltalmazhatá
kellleg a' szabadságot; 's közel barátja a' szabadságnak, nem védheté
kénye szerint a' kormányt. Megkisérté mindkettvel békélien élni, 's fél
ellenzéki, fél kormány férfi lett. Az innét ered kellemetlenségeken igen
ügyesen tudta magát keresztül vágni ; igy p. o. Desgrariers özvegy hires
j)erében, hol a' civil-lista ellen kellett fellépnie, 's Condé perében , hol

proilurlircs

;

,

Lajos Fiilupröl azon gyanút kellé elháritania, hogy a' berezeg meggyilis tudott valamit. Beszédeiben
mint bátyja is a' középrend képviselje elmés igen határozott, de az alakra nézve olylykor
pongyola. Bátyjának mondhatni, hasonmássá; ugyanazon természet 's
jellem, csak kevesbbé gazdag, kevesbbé merész, egy kicsit szelídebb, 's
kimértebb, de épen ezért hiányzik is nála azon ragyogó, rendetlenül de
nagyszeren szökell gcnialitási ér, melyly bátyját jellemzi. Az öregebb
koltatásáról

,

,

,

;

,

Dupin faragatlan márványdarab

;

az ifjabb Dupin

már

kifaragott szobor.

Tehetségeik is testvérek. Mindkettnek egyazon világos esze, iróniája,
nonchalanceja; egyiknek eredetisége egy kicsit a' másiké is csakhogy
az öregebbnél mindezen sajátságok élénkebbek 's természetesbek, mintha
els kézbl vette volna azokat. E' szellemi ikcrségi álla])otban az öregebb
Dupin sokáig kizárólag vonta magára a' közönség figyelmét, 's az ifjabbik
árnyékban maradt, mígnem a' júliusi forradalom a' két testvérpályájátelválasztá, egyiket a' politikai viharokba taszítván
másikat a' polgári üzletek
Els fényes fellépése
terén hagyván, melylynek mai napig osztatlanul él,
1820-ban a' Constitutionnel lap mellett volt, melyly a' vallás és közerkölcsiség sértésével vádoltatott ez alkalommal Loyola fiait merész gúnynyal
ostorozta az esküttszék eltt. Késbben a' Figaro lapot védelmezé 's e'
védelme még élesebb, világosabb, de már kaczérabb is. A' Condé-perben
midn a' fenforgó szenynyes
érte el ügyvédi magassága tetpontját
érdekek vitatkozásába rendkivüli méltóság színezetét tudta vegyíteni.
Nem volt ilyly szerencsés Rigny tábornok védelmezésében, melyly közben
nélkülözé az e' perbeli ünnepélyes érdekeknek megfelel erélyt 's méltóságot, melylyet e' per annál inkább megkívánt, mert azon nagy perekre
emlékeztetett miket az ó kor szónokai egész nép eltt tárgyaltak.
Legkitnbb sajátsága az ifjabb Dnpinnck azon csodálatos rugékonyság,
melyly
mindennem perekben "s a' rendrségnél ugy mint az
nagy ügyességgel intézi
esküttszéknél alkalmatos ügyvéddé képesiti
rohamait; gondolatait ösztönszerleg 's egy ])illanat alatt változtatja
okokká; zavarba sohasem j. Ilyly becses tulajdonai mellett azonl)an
sohasem tud megilletni vagy elragadni. Tekintete köznapi, melylyet
olyly hatalmas, meglep eredetiség sem emel, mint bátyjánál. Ki Pupint
látja, nem hinné, hogy a' franczia bureau egyik legnevezetesebb tagja áll
;

,

—

;

,

,

—

,

t

,

,

,

:

,

gyz

,
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eltte, ki beszélni hallja,

meg

lesz elégedve,

mert

a'

világos, folyékony,

nyugodt eladás kényelmesen hat, de nélkülözni fogja azon vonzó ert,
melyly a 'kedélyt lebvöli. Fájdalma 's öröme nem valódi öröm 's fájdalom;
logikája szorosabb vizsgálat után nem mindig szigorú 's meggyz;
eszméi olylykor tökéletlenek 's ellapúinak. Az általános elveket, az
abstract tudományt nem látszik szeretni; mindenütt k()pogtat, mindenfelé
száguldoz; a' pongyolaságot olylykor igenis meszsze zi; nem lebeg tárgya
felett, hanem betakarja azt szárnyaival; szóval a' jogtudomány szabályait
játékszabályokkint alkalmazza, nem azért, hogy vitasson, hogy a' tárgyat
tisztába hozza, hanem hogy a' partiét megnyerje. Semmisem emlékeztet
nála a' régi franczia törvényszéki ékesszólásra 's azon veressarku ügyvédekre, kik a birák eltt minden lehet pompával vették körül magokat.

—

T.
Egészen korának embere, melylyet teljes prózaiságában képvisel
Francziaveteránja
párt
republ.
Károly
(de
FEure)
Jakab
a'
Dupont
országban, kinek élete hazájáéval szorosan öszszeolvadt, 's kirl a' mindennaposnál magasb értelemben mondhatni el, hogy o forradalmat élt át.
Nemes lelkét, melyly folyton hazája javáért dobogott, most is azon fájdalom
dúlja, hogy hazája, olyly roppant áldozatok után, még most sem nyughatik
meg.
Duponl elképe egy becsületes embernek 's derék honpolgárnak;
sajátkép fényesnek mondható lelki tehetségekkel nem bir, nagy erélylyel
sem, de bir következetes fáradhadlan kitürésseJ. Neve kétszer volt a'^

—

,

—

Szül. 1767-ki
mindkétszer hálátlanságot tapasztalt.
febr. 27., Neubourgban,Eure dcpartcmentben. Jogot tanulván, 1789-ben
ügyvéd lett a' normandiai parlamentnél, 's 175:)2-ben, tehát 25 éves korában, községének mairje késbb Louviers kerület administratora 's ottani
törvényszéki biró. A' respublika ötödik évében a' végrehajtó directorium

mozgalom

élén,

's

,

biztosa, (3-ik évében pedig,

ugyanazon departement büntet törv.székénél

végre 11 évhoszszat elnök az evreuxi bnt. törvényszéknél.
az 500-ak közt ült, 's bár késbb a törvényhozó tcstbei megválasztatása, Regnier minister áskálódásai által, egy izben meghiuslttatott,
1813-ban csakugyan annak tagjává, 1814-ben alelnökévé választatott.
Az idegen uralom ellen hatalmas szavakat emelt , 's ez id ólta folyvást
az ellenzékhez tartozott. 1817-ben újra választatván, feltn ellenzéki

közvádló

volt, 's

Idközben

szilárdsága miatt hivatalából nyugdij nélkül elbocsáttatott. El nem tudták
neki felejteni hogy a' schweiczi testrség feloszlatása 's a' számzöttek
1820-ban a' port-audomári válaszviszszahivatása mellett szavazott.
tók ismét a' parlamentbe küldék. Midn Maniiel 1823-iki márt. 4-ikén a'
gy ülésterembl rendrök által kivettetett, Dupont helyére ült's 59 követ,

—

társával együtt kemény óvást tett a' gyalázatos bánás ellen. A' bal ekkor
két részbl állott egyik csak a' kamrai vitákra szoritkozott ellenzésével,
a' másik a' kamarán kivül is öszszeesküdött. Ez utóbbihoz tartozott Du,

—

Parisban csak jul. 30-ikán
a' derék, 's Lajos
a' fvárosba, hol
Fülöp által szinte megcsalt Lafitte azonnal körülvette 's reábirta, hogy
is
más politikai combinatio nem lévén lehetséges, az Orleansházat
pont.
A' júliusi napok alatt
érkezett meg departementjébl

fogadja

—

's

e'

máig

is

nem

volt

,

t

Dupont, a' republicánus, olyly gyenge volt, hogy beleegyezett;
beleegyezését, valamint még inkább a' kormánybani részvétét,
sajnálja. Dnjos Fülöp rá beszélte t, hogy els ministerimnában

el.
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az igazságügyi tárczút viíllalja cl, mert nkkor még népszer ministerekre
volt özük&ége. Azonban I)n[)<)nt csakhamar meggyzdött, hogy trbe
szállott, 's azon percztül iogva minden igyekezetét oda f'orditá, hogy
becsülettel viszszaléphe.ssen. Talleyrandnak londoni követté neveztetését
csakhamar tíibb gyanns és gylöletes név is követte; Dupont nézett és
bámult, de sikeretlenül a' ministereknek , bútorozási költségre egyenkint
nem fogadta el 's a' királytól pedánsnak
25,000 frank utalványoztatott
gunyoltatott. I^gyszinte a' becsületrend connnandeur-keresztétscm fogadta
el a' király kezébl, ki azt saját ruhájáról akarta mellére függeszteni, 's
általában senuni keresztet és diszjelet nem viselt.
Mint ministernek
nagy bizalma volt a' silány jellem, akkor még eléggé népszer Barthe
Fe/ij-ben, 's ennek ajánlatára sok rósz kinevezést tett, és csaknem veszélybe
;

,

—

,
népszerségét veszteni. A' restauratió idejebeli ultraroyalisticus
tisztviselk s/.abályszerint hivatalaikat vesztették ugyan, de a' ki Dupont
mínistert valaha személyesen megsérté, bizonyos lebetett, hogy a'nemeslelk férfi által helyén hagyatik. így trt meg ministeriumában egy osztályfnököt, ki egykor oka volt, hogy a' restauratió alatt nyugpénzét
veszté. Ugyanezen tisztvisel, ministeri tárczája letétele után, újra
megakarta neki szerezni a' régi nyugpénzt, de Dupont azt válaszolá: ,,ha
elbb azon véleményben volt, hogy azt nem érdemli, most is abban kell
lennie."
Es a' nyugpénzt el sem is fogadta, mert hizelkedninem tudott,

jött

—

's

nem

akart.

Azon cselszövényckben, miket

a'

Lajos Fülöpöt környez

doctrinairek folytonosan szttek 's fleg Odillon-Barrol akkori szájnál
préfet ellen irányoztak, minden alkalommal sürgetvén ennek elbocsáttatását, melylyet más részrl Lafayette és Dupont keményen elleneztek,
végre törésre került a' dolog Lajos Fülö}) és Dupont közt. A' király azt
állitá a' ministertanácsban,hogy Lfl/V/í/e/íe
eltte beleegyezett O.-Barrot
elbocsáttatásába. Dupont meghazudtolta a' királyt.
„Ezt Lafayette nem

—
— úgymond — nem mondhatta." — Hogyan, uram, ön engem megállitom, hogy
hazudtol? — kiáltotta' király. — „Nem, Sire, hanem újra
mondta

,,

is

ön roszul hallott, mert Lafayette két óra eltt ellenkezt mondott, 's
nem szokta véleményeit olyly hamar változtatni egyébiránt buesut
,

—

—

én el fogom
monda a' király
viszszavonulok." ,, Dupont ur
mondani a' világnak ön viszszavonulása okát, 's hogy ön kötelességét
„En a' közvéleményre
elfelejté."
,,En ellenkezt fogok mondani."
Vigyázzon Sire , ezen törhivatkozom
foly tata a' király haragosan.
vényszék eltt az egyszer ])olgár szava hatalmasb lehet, mint öné" felele
Dupont.
E' beszéd több tanú eltt történt, egyébiránt nem Dupont
ilyly nyilatkozat után is még egyszer
dicséretére van felhozva, mert
rá hagyta magát beszéltetni a' király által, hogy tárczáját megtartsa.
Lajos Fülöp])el 's a' doctrinairckkeli diadalmas megküzdésre sohasem jött
többé olyly kedvez alkalom. Midn La/itte megbizaték a' ministerium
újból alakitására, Dupont és Lafayette O.-Iiarrol-t ajánlották a' belügyi
tárczára, de Lafttte vonakodott, 's az itju ragyogó Montaliret választatott, kit a' király késl)b mindig Benjáminjának nevezett. Dupont ezenkívül D'argout ellen is volt, azonban Lafttte, a' király iránti elzékenységbl átvette e' kineveztetést, 's kölcsönben reáállott Duj)ont kedveért,
ho<ív MeriUiou leííven oktatási ministcr, kinek késbbi politikai i)álváia
veszek

's

—
—
—

—

,

,

—

,

Diiport.

Durliam.

511

—

Végre december folytán
hogy Dupont benne csalatkozott.
(1830) jó alkalom nyilt a' kilépésre. Dupin Károly olyly rendszabályt
indítványozott a' nemzetrségi parancsnokságra nézve, melyly Lafayetle
hatóságát korlátolván,
megsértette, Lafayette tehát dec. 25-ikén kiléazonnal követte elvtársa, a' becsületes Dupont. Ezóta folytonos
pett 's
következetességgel ellenzéki padokon ült. Persil elleni sért kifejezése
miatt az elnök által rendre utasittatván, ez arra inditotta a' tisztes öreget,
hogy követi székét 's Parist elhagyja, melyly szándékában jobban megersité a' felett érzett nagy fájdalma, hogy nevelt fia DM/ow^,Bugeaudvali
párviadalában halálra sebesült.
Azonban Brienneben újra követté
választatván, vissszatért régi helyére. A' febr. 24-iki (1848) nevezetes
ülésben, a' legnagyobb zavar és veszély pillanatában, midn a' nép megrohanta a' teremet Dupont foglalta el az elnöki széket 's szhaja lett a'
béke és rend zászlója; nem az öregnek gyenge szava, hanem tiszteletes
arcza 's népszersége nyugtatta meg a' dühös tömeget. Az ideiglenes
kormány tárcza nélküli elnökévé választatott de már keveset tehetett,
inkább csak óhajtott, és a' pártok tusaitól magát távol tartotta. A' respublika fiatal dandyjai, kik magokat a' monarchiái palotákba befészkelték,
igen szerették volna, ha a' kormányelnök is e' részben jó példával megy
elöl 's a' Luxemburgban fényes lakást foglal el; de Dupont igaz republicánus volt, 's a' legszerényebb lakba költözött.
T.
Duport (Lajos) szül. 1785. Parisban hires tánczmüvész, ki 1802-ben
a' kis színpadokon egyszerre feltnvén , csakhamar az Academie roy. de
musique els tánczosa 's Veslris gyztes vetélytársa lett, kirl költeméblzonyitá,

t

t

—

,

,

,

—

;

nyek jelentek meg

,

's

kit látni tolongott a' nép. L-t

néhány csinos

balletet

Acis és Galathea, Serillai borbély, Figaro, Le rolage fixe 'sat. melylyek roppant tetszésre találtak. 1808-ban Pétervárt látogatá meg, 's 80
ezer rubel évi fizetésre 's 2 jutalomjátékra kötött szerzdést. Néhány évig
ott tánczolt, 1812. Olaszországban szerzett koszorúkat
azután Bécsbe
jött, hol az udA-ari dalszínház igazgatóságát vállalá el 's vezeté 15 évig,
is

:

;

üg5^esen és értelmesen.

Duprez. A'

párisi

—

ez-.

nagy opera legkitnbb tenoristája ujabb idkben,

Choron tanítványa. Még nem volt 19 éves, midn fellépett , és pedig
fényes sikerrel. Azonban hangjának nem lévén nagy terjedelme, a' párisi
színpadok nem nagyon igyekeztek
megnyerni. Olaszországba ment 's
Rossini „Or?/"jában lépett fel olyly tetszéssel, hogy most egész Olaszországszerte róla kezdtek beszélni. 18ol-ben Florenzbe ment, hol Teli
Vilmost elragadólag éneklé , valamint Triestben Mazaniellot. Ettl kezdve
ragyogó pálya nyilt eltte 's neve magasb hangzású lett. A' napi divat
hangszerzi kénytelenek lnek számára szerepeket irni
igy születtek
Ines de Castro, Lara, Lucia di Lammermoor operák. Nápolyban rendkívüli tapsokkal fogadtatott. Most a' párisi nagy opera hivta meg, 's Parisba
ment. 1836-ban ismét Olaszországba utazott , 's azután is több izben.
Utóbbi idkben hangja tetemesen csökkent, 'e neve is kevésbé ünnepel-

t

,

;

tetett.

— C2.

Dui'haiu (János György Lambton gróf) az angol whig-pártnak egyik
legkitnbb szabad 's népies szellem tagja. Született 1792 april 12-én
Lambtonban régi családból melylynek tagjai mint a' durhami grófsáo"
,

öl-

Diirhnm.

képviseli és a' szabadságnak leghbb barátai ismeretesek. A' státiispályára képeztetvén ki, 1813 az alsóház tagja és csakhamar a'

térfiul

legnéj)szerübb szónokok egyike lön. 1815, tebrnárban azon terv ellen lépett
K;l, molyly Genuát a' sardiniai királynak akarta átadni; 1817-ben pedig
Canning Cíyürgynek Lissabonba való küldetése ellen. Nagy hatást szült
azon beszéde, melylyot 18lS-ban Stcphcrd indcmnité-billjc ellen tartott.

Szavai niindanynyi turdölesek valának a' kormány kebelébe. „A' mi
ministereink
monda többek közt
több tekintetben hasonlók Robcspierrehpz, csak egyben nem. Robespierre a' hatalmasokat a' boldogokat
ostromlotta. Ok pedig a' szegényeket támadják meg, kik éhen halnak meg,
mintha az egész világnak kimutatni akarnák, hogy a' könyörületet nem

—

—

,

ismerik,

mintha megtanitani akarnák

népet arra, hogy örült lenne, ha
prében egész
hévvel védette a' királynt, kit inkább szerencsétlennek, mint hibásnak
tartott. A' parliamcnti reform törekvéseinek legfbbikét tevén, 1821. apr.
8- án reformtervet nyújtott be a' háznak, melyly a' késbb elfogadottól
csak abban különbözött, hogy 7 éves helyett o éves parliamentet akart
behozatni. A' kormánypárt azon tactikája, melyly Durham és elvbarátinak
felfrisités végetti eltávozását használta fel, okozta csak ezen bili elvetését.
1820. negyedszer választatott meg követnek veszélyes betegsége daczára
Durham grófság részérl. 1828. jan. 17. pairnck neveztetett ki báró Durham czimmel. Magasbra emeltetése és a' fényes hely, melylyet ezentúl
foglalt el, nem szédítette meg fejét, mint sokaknál kik szolgaibb természetek, és legkevesbbé sem változtatta szabad elveit. A' lordok házában
épen olyly lelkesedéssel buzgott a' szabadság ügye iránt, és olyly hévvel
küzdött az önkény és népjogok bitorlása ellen, mint tette azt elbb a'
néj) házában. Erre csakhamar elérkezett azon id, melyly élte legszebb
álmainak életet és valósulást nyújtott. Az 1830-i nagyszer világ események bekövetkeztek. IV. György meghalt. A' parliament szokás szerint
feloszlott. A' franczia forradalom megrengette újra Európának roskadozó
eltespedt testét. Belgiumban és több részeken utánoztatott. E' nagyszer
változások Angliában a' whigeket emelték fel a' kormányra. Grey bízatván meg ministcriumalkotással, ehhez lényeges feltétül a' reform kérdését kötötte. LordDurhamot Greyhez nemcsak közeli rokonság, hanem
hason elveik és törekvéseik is fzték. Eléggé ismeretes, milyly rendkívüli buzgalmat fejtett ki a' Grey-kormány a' reform ügye mellett,
milyly részvétre talált a' nemzet részérl, és ellenkezésre a' lordoknál.
Durham, ki ,,Le reformateur du Nord nevet nyert, véghetetlen buzgalommal vett részt a' reformvitákban. Mindenütt ott volt hol ennek ügyét
kellett védeni, és sehonnan sem hiányzott, hol a' bili elleneit kellé ostromlani és czáfolni. Senki jobban
nála nem látta át
milyly sokat függ
Anglia szabadsága és jövje a' politikai jogok kiterjesztésétl. Szónoklatai, melyly eket e' tárgyalás alatt tartott, a' legfényesebbek közé tartoznak és felejthetlenek Icendnek. Felejthetlenek kivált azon szavai, melylyeket a' felsházban a' 2-ik reformblU második felolvastakor intézett a'
lordokhoz. ,,Mylordok monda, most alkalmat nyújtunk önöknek magas
kiváltságukat ugy gyakorolhatni, a' mint azt a' nép jogai és az állani
tüdekei kívánják, ^ll nem engedjük meg, hogy a' koronának ékessége
e'

's

a'

háztól várná sérelmeinek orvoslatát." Karolina elhíresült

,

,

<")

,

,

Durham.
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ml csak azt akarjuk liogy fényessége emeltessék. És ugyannemzetnek a' legnagyobb jót, mit szabad emberek élvezhetnek, adandjuk, t. i. szavazatot a' képviseletben, hogy nyilatkozhassanak
jogaik és tulajdonaik felett, mind azt, mi eltte kedves e' világon." Durmegérlntessék

akkor mi

ham

;

a'

meg Grey

lord biza^ott

mit az lord John Russel

,

által

Sir

a'

reformtörvényjavaslat készítésével,

James Grahani

,

és

Duncannonu^W

lord

tanácskozmány folytán el is készített. 1832 év közepe felé -a' pétérvári
udvarhoz küldetett külön rendkívüli meo-bizással. 1833-an szolgálatai oróf
Durham, vicomte Lambton czímmel jutalmaztattak meg. Grey ministeriumának lö34-ben júliusban történt feloszlatásával az általa képviselt
megyébe vonult, hol minden perczeit a' nép boldogitására a' közintézezetek pártolására 's terjesztésére fordította. Olyly nagy népszerségre
emelkedett, minvel csak kevesen bírnak, mert kevesen vannak rangtársai
közt a' népnek olyly hü barátai. 1836-ban Melbourne kormánya alatt
Pétérvárra ministerkövetnek neveztetett ki. Megbízása felette nehéz volt.
Az angol kormány már nem mulaszthatta el akkor különös figyelmét fordítani azon túlemelked befolyásra, melylyet a' pétérvári udvar kelet
felett szerzett magának. Egyszersmind Clrkassia iránti viszonyait is tisztába kellé hozni. Durham épen olyly szilárdsággal, mint illedékkel kezelte
ezen ügyeket. Xemzete részérl ujabb érdemkoszorut szerzett magának,
mihez Pétervárott letelepült keresked hontialnak köszönete 's hálája is
járult. És ugyanakkor a' muszka czár becsülését is kivívta magának, ki
által Sz. -András rend jelével tiszteltetett meg. Pétervárróll viszszatérte
egy idbe esett IV. Vilmos király elhunytával
kit a' trónon Viktória
követett. Durham a' közvélemény által mlnisternek jelöltetett ki. Népszersége,
tapasztalása és hazafiusága eléggé ajánlották
mind a'
királynénak mind a' megraaradott Melbourne-nek, hogy az uj uralkodás
támaszául alkalmaztassék. Azonban 1838-ban teljes hatalommal Canadába
küldetett kormányzónak, hol a' felizgatott állapot 's zavarok folytán
igen kitn jellemre és hazafira volt elkerülhetlen szükség. Xov. 21. érkezett Quebekbe. Rögtön megtette mindazon intézkedéseket, melylyeket
a' tartomány helyzete és viszonyai igényeltek. INIegnyugtatta a' nép kedélyét és viszszaállitotta a' békét 's csendet. Kormányzását különös szelídség és emberiség jellemzé. De e' mellett nem mulasztá el olyly szigort is használni
mit a' helybeli körülmények nélkülözhetlennek mutattak. Többek közt a' compromíttált egyéneket számzte
viszszajövete,

,

b

t

,

,

lkre

halálbüntetést rendelvén.

Ez alkalmat

sietve használták fel ellene

Brougham kivitte azon indemnitátsbill elfogadtatását,
melyly kímondá, hogy Durham megbízatását átlépte és e' miatt rendeletei megsemmisíttettek, minden felelsség és büntetés alá vonhatástól azontory- ellenfelei.

,

ban felmentetvén. Ellenfeleinek c' gyzelme Durham lelkületét kimondhatlanul sértette. Azért letette hivatalát, és 1838. novemberben Angliába
viszsza tért. A' közvélemény, a' nemzet nagy többsége helyesléssel és
elismeréssel viseltetett canadai hü szolgálatai iránt is. A' parliamentnek
tudósítást tett eljárásáról, melyly Canada viszonyai fölé tiszta világosságot derített. Családi életét sok keserség és csapás mérgezte. Elvesztette
korán igen kedvelt njét, miss Cholmondeley-t és elragadta a' halál elle
két gyermekét is els nejétl csuk két leánya maradván meg életben.
33
l'j k. hm. Tár. II. hot.
,

Második nejétl

leánya 6s i-oy fin születott. Meghíilt 1840-l)en. Emlékét
niolylyot folytonos és hü szolgálatni által érdemlett ki,

."J

a' néj) szorettílo,

és sziil)U(U'lvüségc iuíihIcu

idkre

itrökitette.

—

Sz.

I.

Dusfliok rorciK'Z, ^lagyiuorszáu,nak az utósó forradalom

alatt pénzITDT-hcn, aug. 2.S-án, Radovesnlczen, Csehországban.
Atyja, szintén Fcrcncz, a' magyarországi erdészet körül szerzett kitn
érdemeiért, mint kir. tanácsos és k. kincstári erdészeti ffelügyel, magyar
nemességgel ajííndékoztatott meg.
I). F. iskolai pályáját IJndán, a'
Imlesészeti tudományokat az egri fiskolában, a' törvényt a' pesti egyetemben \égezte. A' tiiit atyja, ki mi veit és gyakorlati szaktudományos
hivatalnok volt, már zsenge ifjúságában munkásságra szoktatá. Iskolai
szünidk alatt hivatalos kiküldetéseiben fbolalkoztatá ma^a mellett
honnan nemcsak az ország nagy részével
hanem a' hivataloskodás
különféle ágaival és szabályaival is korán megismerkedett. 1817-ben, az
iskolai szünid alatt, az esztergami érsekség uradalmi és ügyigazgatói
irodájában foglalkozott. 'S miután ISLS-ban Szentlványi Péter táblai ügyész
mellett a' törvényes gyakorlatot l)eíbjczé, még az évben Halasi László
kir. táblai eladó oldala mellé kir. táblai jegyznek vétetett tol.
nevezett
k. táblai eladóval Máramaros megyébe utazott, részint az öt koronái
városban lakó nemesek elleni végrehajtásra, részint azon koronavárosok
szabályozása végett. Kilenczhónapi itt tartózkodása alatt megismerkedett
a' megyei szerkezettel
beutazta és megvizsgálta a' máraniarosi sóbányákat, kincstári jószágokat és vállalatokat
's megismerkedett az ottani
nagyszer és sokoldalú kezelés minden ágaival. E' tanulmányai közt
lepte meg 1811>-ben jun. 8-án gyakornokká kineveztetésc a' magyar kir.
iigyininiöton.',

j^ziil.

—

;

,

A

;

,

kincstárnál.

Els

hivatalos esküjét az erre megbizottmáramarosi kincstári

—

igazgató kezeibe tévé le.
Budára viszszatérvén kincstári gyakorlatra,
olyly férfiú oldala mellé jutott, ki tudományos miveltségérl különösen
ismeretes volt
's itt magát ügyessége
hogy
által anynyira kitünteté
1811'. dec. 1-s napján ösztöndijjali jutalmazásra érdemesnek Ítéltetett.
E' pályán továbbá D. Ferencz nem soksíra nagymértékben megnyerte gróf
Majlátli Jthscf, akkori magy. udv. kincstéiri elnöknek hajlamát, hogy e'
jeles szaktudományos hivatalnok a' magasabb kiképeztetésre fáradhatlan
lélekkel törekv ifjat külöjiös bizalmára méltatván
maga mellé vette
tollnok gyanánt, midn a' fiumei kerület és magyar tengermellék bekebelezése végett kiküldetett. Ez alkalommal szerzett érdemeinek következtében 1822. nov. 7-én Ditschek az újonnan alakított fiumei kormányszékhez
jegyznek, 's 182o-ki febr. 27-én i)atricius tanácsosnak neveztetett ki.
Beutazá innen a' tengermelléket 's a' lombard-velenczei tartományokat,
's egészen megismerkedett az ottani hivatalkezelés minden ágaival, 's a'
nevezett tartományok szokásaival, törvénykezésével, közigazgatásával.
A' fiumei biztosság mogszüntí'vcl ismét viszszamenvén Budára, 182o.
jun. 27-én kincstári fogalmazó lett 's c' minségben az öszszes sóosztály
kezelése reá bizaték, mi késbb három eladó által láttatott el. E' fontos
megbízatásnak is olylyanynyira megfelelt, hogy már 1827. mart. 21-kén
kincstári titoknokságra ln érdemesítve. Azon vasszorgalom, pontosság és
tárgyismeret, melyly Dusc/iehuvk minden hlvataloskodását bélyegzé, ezen
jíllásban már ^rói' Heticzki xidám, magyar kir. udv. kanczcllár (Igyelmét is
;

,

,

—

;
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Duschek.

magára vonta. Az

ö eszközlésére neveztetett ki Duschek 1830. mart. lo-án
udvari kanczellárial titoknokká. 1831. sept. 3-ikán pedig saját
oldala mellé, elnöki titoknokul választá Öt a' kanczellár. E' hivatalának
megtartása mellett 1836. január 18-án Sz. István jeles rendének Írnoka
lett. 1837. május 11-kén pedig a' státustanácsba iktatónak és eladónak
neveztetett ki a' magyar és erdélyországi ügyekre nézve. 1840. június

m.

kir.

elbbi hivatalának megtartása mellett , a' státusconferentiális
28-án
tanácsnál valóságos tanácsos lett. 1843. dec. Q-án státustanácsi eladó és
osztályfnök, elbbi állásának a' státusconferentiális tanácsnál megtartása
mellett. 1845. nov. 19-én végre magyar kir. kincstári másod alelnök.
Megalakulván 1848-ban a' magyar független ministerium, a' pénzügyminister, Kossuth Lajos, nélkülözhetlennek tartá Duschelcnek a' kincstári
és pénzügyi viszonyokban szerzett szakismeretét és sokoldalú tapasztalati
oldala melletti mködésre, alstátustitkárnak a'
jártasságát. Felszólitá
pénzügyi ministeriumban. Bár politikai nézete Kossuthétól lényegesen
különbözött 's bár az 1848. 3. t. czikk. 24. §. által státustanácsosi rangja
és elbbi fizetés már biztositva volt, és igy az elfogadás által reá semmi
,

—

,

t

;

nem háromolt mindazáltal clvállalá Duschek a' fölhívást,
mert általa szolgálatot hitt tehetni a'
újonnan alakitott hivatalt
hazának. 'S valóban tett is. Nélküle a' közigazgatás egyik legterjedelmesebb
egyszersmind legtöbb szakismeretet 's kezelési pontosságot
's
igényl ága jött volna zavarba az újonnan kinevezett hivatalnokok által,
anyagi haszon

:

az

,

,

kik semmi administrativ ügyességgel nem birva , az ellenzéknek tett
szolgálatokért emeltettek a' legfontosabb hivatalokra. INIaga Kossuth sem
birt semmi tapasztalati ismerettel az administratio ez ágában. Szüksége
volt egyénre, ki a' közigazgatási gép minden fonalszálait ugy isderé,
mint Duschek. Az ellenzék Magyarországon nem volt hasonló más alkotmányos országok ellenzékeihez. Másutt kilátás van az ellenzéknek, a'
miniöteri változással kormányra jutni, 's azért olyly elvek mellett kellé
küzdenie, melylyeket a' kormányon életbe léptethet. Az elvek e' gyakoraz a' mi lS48-ik
latisága nem volt szükséges a' magyar ellenzéknél
;

hogy az ellenzék kormányra jusson, a' legmerészebb
remények közé tartozott. 'S azért státusíérfiui elnyök, magasabb administrativ ismeretek szerzése után kevesen törekedtek. Szónoki dicsség
volt minden czél. Nem csuda tehát ha az ellenzék nagy részét készülettavaszán

tör; ént,

,

lenül lepte meg a' 48-ki csöndes forradalom, melyly egészen kezébe adta
a' közigazgatást. Maga Kossuth is csakhamar átlátta a' különbséget , a'
tér között, melylyen állott, 's hová fleg izgatása által emelkedett.
Vessétek öszsze csak adatait, miket a' magyar kincstár jövedelmeirl
mint még ellenzéki tag közrebocsátott a' pénzügyminister késbb biztos

Min

milyly különbség Milyly kiáltó adat a'
csalódás
kezelés ellen, melyly titkolózása által maga ellen nyújt gyakraii
alaptalan ersséget A' közönség mindég többet, nagyobb dolgot lát a'
leplek alatt, mint a' valóságban van. De a' tárgyra viszszatérve, egyeli
csalódásait is sorolhatnók el az ellenzéknek. E' csalódások, 's az elforduló

számitásaival.

,

!

régi

!

sok tévedés, zavar
nehézségek közt sok elhamarkodott lépés
minden hivatalférfiak
biró
tapasztalással
mig régi
történt kezdetben
noknak kimutaták a' tért, hol állnia kell, a' korlátokat, mik között
kezelégi

,

,
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Düsseldorfi festöiiíkola.

hatniok,

's a'

szabályokat, mik szerint nmnkálkodniok

kell.

A' tapaszta-

latlan elmélet, az ujitási viszketeg itt és ott küzdött jobbat kezdeni,

mig

észrevette, bogy csak zavart teremtett. Dusvhek ez ügyetlenségek, e'
roszul sikerült kísérletek közt valódi lelke volt a' magyar pénzügyi rendszernek. iMint álladalmi titkár törbetlen lélekkel
vasszorgalonunal

mködött

,

,

mig

az april 14-ki t'üggetleni-égi nyilatkozatot (lö4i).) uj
ministerinm alakulása követte. Kossuth, már ekkor kormányzó, 's az
általa kornu'uiyalkotásra megbizott ministerelnök
Szemere, Duscheket
,

pénzügyministerséggel kinálta meg. Tudta mindenki, bogy o nem forradalmi ember, mindazáltal, az ország érdekébon mindenki obajtá hogy
ez állást eU'ogadja. Sürgette a' sajtó, sürgették baráti, 's igy némileg
erkölcsileg kényszeritve, hoszszas idó után elhatározá magát, átvenni a'
tárcza önálló kezelését, melylyet különben is már rég óta maga vezetett.
Kossuth, bár az igazgatás minden ágába szeretett beszólani, sokkal inkább
el volt foglalva az úgynevezett magasabb politika intézésével, 's a' függetlenségi háború nehézségeivel
hogysem bármelyly közigazgatási ágat
folytonosan ellenörzeni képes volt volna. Duschek, helyén mindvégig
megmaradt, mig a' temesvári csata elvesztése után a' forraílalmi kormány
tV)lbomlott 's a' dictátori hatalom Görgeinek adaték át. Neki azonban sok
irataival, gépeivel, kincstárával mozogni bajosabb levén, mint több
ministertársainak, de különben is veszve levén minden remény a' dolgok
fordulata iránt, a' lugos-aradi útban magát, minden nála lev országos
iratokkal, kincstárral 'stb. együtt az osztrák császári seregnek átadá.
Aradról Pestre kisértetett, hol szabad lábon engedtetett magát védnie.
Innen Bécsbe vitetett, hol szintén szabad lábon volt, de rendrségi
felügyelet alatt. Majd ismét viszszaküldetett a' pesti haditörvényszék
elébe
hogy itt magát szabad lábon igazolja.
A' forradalmi ügyek
vezetésébe
mint különben sem forradalmi egyén nem folyt be. A'
nagyobb politikától távol tartá magát. Azonban minden szorgalmát az
ország pénzügye rendbentartására, pontos kezeltetésére forditá. Megakadályozott sok pazarlást. Megelzött sok bonyodalmat, rendbehozott sok
zavart. E' szerint rendkivül hasznos hivatalnoka volt a' közállománynak.
Hogy birt-e olyly teremt, rendez szellemmel, képes volt-e olyly merész
tervekre, minket egy forradalom által alapjaiban megrázott országos
pénzügy újjá teremtése, források keresése, nyitása 's nagyszerbb pénzügyi mtétek igényelnek szóval, hogy szintolyly státusférfiu volt-e,
mint ügyes kezel hivatalnok ? mindezt a' jövend fogta volna megmutatni. — i\Iég csak azt jegyezzük meg, hogy a' forradalmi seregben
Dusrheknek két fia szolgált, mint honvédtiszt.
y.
Düis^eldorli lestész-iskola. Németorszáo-ban Tieck és Schlegel a'
romanticus költészet megalapitásíin sokat fáradoztak. Legtöbbnyire pedig
,

,

—

,

,

,

;

—

költészet jelöl utat a' képz mvészeteknek. így történt, hogy az itju
német mvészek
's
közöttök Corndius
ó német irányban kezdtek
dolgozni
1820 körül
tehát olyly korban
midn a' német itjuság
politikai törekvéseiben hasonló irányok mutatkoztak. Németországba
vidzszatérvc, elször Düsseldorfban alapitott Cornelius iskolát, melylyet
n/lán késbb átvitt Münchenbe 's ott kiebb terjesztett. Ezen iskola
u\úv
t'l-^i kisérleteiluín nagy t('ien komoly és nagyszer tíirgyakkal fo^lalkozi»tt,
a'

,

,

,

,

,

,
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kíképezé a' frescofestrszétet, 's erteljes és mégis egyszer magas költi
irány után törckvék. Földolgozá a' mytliologlát, a' keresztyén symbolicumot 's a' középkor hsregéit és nagy hazai történeteit. Azonban miként
a' régibb keresztyén festészet , csak fövonásaiban igyekvék viszszaadni a'
gondolat kinyomatát kifejezését
egyes természetjelenségek tanulmányával kevesebbet foglalkodhatott, mint fleg az olajfestészet kiképzésére,
's arra szükséges, hogy a' szinek és világitás hatásának gyönyörével adassék
viszsza a' természet. 'S ezért az iskola legbuzgóbb pártolói is elismerek,
hogy, bármi sokoldalú munkásságot fejtsen is ki, valódi népszerségre
soha sem juthat iskolájok tárgyaik nem férnek öszsze a' közönség uralkodó Ízlésével 's a' müvek nagysága és természete nehezíti terjesztését,
's némelyly müvek egészen nélkülözik a' klkecseket. A' Cornelius által
adott irányt aztán Schnorr
Hess 's mások tle függetlenül követték.
Kaulbach hunncsatája ez iskolából talán egyike az uj festészet leggenialisabb müveinek. Mig a' müncheni festészet 1820-tól sokféle jeles mvet
adott, a' Schadoiv által Düsseldorfban alapított iskola is mindinkább
fejldött. Ellenkez utat tört ez. Fresco- helyett az olajfestészetre adta
magát. Nem anynyira cselekményeket rajzolt nagy compositiókban, mint
egyes alakokat és csoportozatokat. Inkább a' mai ballada mint a' régi
hsregék szellemében. Nem anyn5'ira egyes gondolat szabad kivitelét
utánzását. Mvein a' természet szortzte czélul, mint a' jelenségek
galmas és szeretetteljes tanídmánya, vizsgálata ömlik el, de igen háttér,

,

,

,

;

;

,

,

h

mi lelket ad jeleneteibe. Minélfogva a' düsseldorfi
mutathat föl a' genreképek és tájfestészet körébl,
mint a' komoly történészetibl. INlintha a' németalföldi vagy felsnémet
hol elbb honoa
festészet szelleme századok után ugyanazon helyeken
ben

tartja az eszmét,

iskola több jeles

mvet

,

,

,

,

volt, ismét föltámadt volna. A' düsseldorfi iskola legjelesebb

mvészei

:

Lessing, huszszita egyházi szónoklatával 's több más, leginkább az ujabb
történetbl és költészet kih'ébl vett tárgyaival, és Bendemann, teremtje
a' hires képnek
Jézsaias Jeruzsálem romjain. Lessing szintolyly kitn
tájképeiben
mint történeti fcístményeiben. INIindenütt néniét jellem.
különösen kitn.
's amaz
Schirmer és Achenbach jeles tájképfestk
Sohn \s kitn plastícai festészetével, fleg a' meztelen ni bájak kecses
eladásában. Hübnernek Hiob-ja sokat ígért. Általában mondhatni, hogy
míg a' müncheni egyes termékei
a' düsseldorfi iskola gazdag tehetségekben
által fölülmúlja. Hasonló arány mutatkozik tehetségekre nézve, mint
elbb a' népköltészetben. Középszer tehetségei közt vannak, mint A?//i/er,
kik kézmvesi pályáról ügyes mvészekké képezek magokat. 'S általában,
az anyag megválasztásában is, inkább democrata jellemet mutat, miként
a' kivitel módjában is. Nem részesül olyly kizárólag fejedelmi pártolásban,
mint a' müncheni iskola inkább csak a' népéletbl táplálkozik honnan
kiemelkedett. Az uj német festészet két székhelyein kívül Berlinben,
Dresdában és Frankfurtban is alakultak, kisebb nagyobb szerencsével
:

,

,

,

,

;

egyes iskolák. Bécsben is mozognak. Itt azonban semmi önálló nem bír
Minden csak utánzás.
x.
Diifroehet (Joachun) egyike Frankhon ujabbkori nevezetesb természet
búvárainak, ki mély vizsgálódásai, hoszszas tanulmányai által e' téren
született 1771-ben régi
felejthetlen érdemeket szerzett magának

létrejönni.

—

—
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nemes családból. Atyja, mint több ezer tagjai a' szkkebl ailstoeiatiának, számzte önmagát. Joachim hon maradt és az orvosi tanulmányok
hallgatására tbrditá idejét azok közöl azonban már kora fiatalságában
csak a' természettan ;iltal érdekeltetett. 18()()-l)an n párisi fiskolában
tanárrá lön 's ekkor léj)eítrel elször \ilág elé a' hangról irt értekezésével.
1808 és 1809-ban a' s[)anyol hadjáratban részt venni kénytclenlttetett.
kizárólag tanulással és búvárkodással foglalkozott TouViszszatérvén
raine-ben hová húzta viszsza magát. Tanulmánya legfbb tárgyait tevék
az állat- és növényélctmszcrrel kapcsolatban lev természettani jelenetek. O megkezdé azon^ újkori tan alapítását, miszerint az életmszeres
testek els rend mködései is viszsza vezethetk vegytani és természettani törvényekre. Megkezdé eloszlatását azon avult balitéletnek, mintha
lealacsonyitás lenne a' belsbb, tökéletesb testeket az élettelen természettel öszszehasonlitani.
Különösen a' hangképzés, állati melegség, lélekzés, tápiálati mködés és a' növényphisiologia tanainak kifejtéséhez
igen sokat járult. Ez utóbbiból fejldött ki azon általános phisiologia,
melyly az utolsó évtizedek legérdekesb szerzeménye. Az egész természet
életereje köri vizsgálódván, az egyszer növényektl egészen fel az
emberig, mély tudtmiányt fejtett ki a' növényi nedv kifejldése köri. E'
tekintetben nagy meglepetést szült il}'ly czim munkája: Nouvelles
recherches sut l' endosmose el Vexosmose , melylybcn a' nedvnek a' növé;

,

,

nyek gyökerérl az ágakba

és

levelekbe való felemelkedését

fcjtegeté,

melyly a' növényélet legnevezetesb tüneménye. D. azon régi tan ellenében melyly a' nedvmködést a' növény fels részeiben kij^árolgás által
képzett üregre alapitotta, egy egészen új életmszeres- természettani ert
állitott fel melylyet Endosmose-nek nevezett, 's a' melylynek tulajdonitá
a' nedvek felemelkedését és szétoszlását. St méíj tovább is ment és az
állatihoz hasonló idegrendszert állitott fel a' növényeknél is, melyly mint
amazoknál a' mozgások vezetje legyen.
Igen érdekesek még következ
munkái Ih'cficrciK's siir Vüccroisscnient, et la reproduclion des véijétaux.
Recherches (inaloiiiiijues et physiologiques sur la sfritrtiire itilerne des régétaux el des auimau.v,el si/r lenr inobiHíé. Agent irunediat du mouvement
fjíía/. AzEmbriologia ujabbkori kifejldéséhez sokat tön: Histoire de Voeuf
Obserralions sur la structure et la
avant la ponle czim értekezésével.
generálion des phimes arec des consíderations générales sur la coinposition de la peau des aniinaux rertébrés. Obserralions snr l'Osteogenie
1822-ben az akadémia jutalmára méltattatott. 1819 az academia levelez
1831-ben pedig rendes tagjává, miért rendes
tagjává választatott
a' nyarat, tavaszt és szt kin a'
lakását Parisba tette át, de csak télre
szabadban nje jószágán búvárkodással töltötte el. A' société centralc
d'agriculture is tagjává választotta. Ennek section d'agriculture el d'art
velerinaire üléseiben szokott részt venni. De szerénysége miatt úgyszól,

,

—

:

—

,

—

ván sohasem

beszélt,

—

sem ennek sem az akadémia üléseiben. 1845 óta fejugyan az késbb agyvelgyula-

sérülés folytán iblyvást betegeskedett

—

melylyi)en 1847 febr. 4-én meghalt. Irományait rendezés és nyilvánitáí-- végett (ieofroi/ St. llilnirehcz kiUdé még halála eltt.

dássá fejldött

ki,

Ezenkívül meghittebb barátjaí valának még: Breschet Blainrille, Serres
Sz. I.
és igy mind a' Cnrier iskoliijával ellentételes rész tagjai.

—

,

—
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DiittliiiSPr(Jíinos,Gyüi"gy)badeni titkos tanáccios, jogtudor és tanárFreiburgban 1822 óta minden badeni országgylésen hoszszas ideig alehiöke a'
második kamrának, született 1788, april 13-án Lembachban, Stühlingen
mellett. A' freiburgi és heidelbergi egyetemen végzé felsbb tanulmányait.
Ezeket végezvén Francziaországba utazott , hol saját körültekintésével
szerzett tapasztalati adatokat a' franczia alkotmányos élet és törvénykezési
gyakorlat köriíl. 1815-ben lépett föl, mint ügyész Mörsburgban honnan
jogtanárnak hivatott a' freiburgi egyetemhez, 1817-ben. Baden alkotmányos életével csakhamar kezddik az
közpályája is. Az els rendi gylésre már követül választatván mint legifjabb tagja a' kamarának az
1819 20-ki ülések alatt, els titoknoki tisztet teljesített, 's mint szónok
tevékeny részt vn azon tárgyalásokban
melylyek a' most kezdd
alkotmányos kifejldés minden nyomai mellett is egész Németország
figyelmét magokra vonták közszellemet ébresztettek a' népben *s iskolául szolgáltak a' parlamenti ékesszólás kifejlésére. Mig a' közvélemény a'
vezérszónokok neveit politikai hirben és tekintélyben emelte, a' kormány
is igyekezett kitüntetni az e' téren tanúsított tehetséget. D. 1821 végével
tanácsos lett. Az 1822-ki országgylésen, melyly a' rendek és kormány
közötti nyilt szakadással végzdött, D., mint elbb, az ellenzék soraiban
küzdött és akkor elször viselte a' táblai elnökséget. A' kormány a'
választásokon mindent elkövetett az ellenzéki tagok ellen, mindazáltal
Duttlinger ismét megválasztatott, 's Föhrenbach-kal és Grimmel a' szomorú árnyképekké sülyedt 1825- és 1828-ki országgyléseken azon bátor
ellenzéket képviselte, melylynek késbb a' képviselház 1831-ben hálát
szavazott. 1827 óta tagja levén a' törvényhozási bizottmánynak, ö tervezé
a' törvénykezési eljárást, mit a' kamra 1831-ben törvénynyé emelt. Alap,

,

,

,

,

—

,

,

,

,

,

,

nyilvánosság, és szóbeliség 's az igazságszolgáltatás elválasztása
közigazgatástól. E' müvének elismeréséül Leopold nagyherczeg 1830

elvei
a'

,

:

t

30-án másodosztályú titkos tanácsosnak nevezte
ki. Leglényegesb
vn D. a' kedvez körülmények közt egybegyjtött 1831-ki országgylés vitáiban
volt a' jelentéstev Welcker indítványa fölött a' sajtószabadság iránt, 's az elterjesztett sajtótörvény fölött. Indítványai közöl
nevezetesb a' ministeri felelsség valósítása iránt tett felszólalása mi a'
dec.

részt

,

,

rendi kamrában elintézetlenül maradt. Politikai nézeteiben hatásköre
leginkább csak Badenre szorítkozott, mindazáltal fölfogta, hogy az egyes
német államok szabadságg3'e k()zös erkölcsi öszszeföggésben áll. D.
volt, ki a' mainzi központi bizottmányt a' Németországban fölállitott
gyalázat oszlopának nevezé. 'S a' Rottek ellenmondásához az 1831. nov.
alapí10-én kiadott szövetségi rendeletek ellen is csatlakozott. Részt
tásában és fentartásában a' ,,Szabadelm" czim német lapnak. Azonban
az 1832. jun. 28-ki szövetségi rendeletek megsemmisítek a' sajtószabadságot, 's olyly reactio kezdette fejét emelni Németországban, melyly 1809-re
emlékeztetett. Duttlinger is üldözés tárgya ln nyomozás alá vétetett
egy ünnepélyen mondott beszédeért. Az 1833-ki ülésekben sikerült az
ellenzéknek, melylyhez D. tartozott, a' népgyüléseket általában -tiltó
rendelet viszszavctelét eszközölni. Ellenben mikor kérdésbe jött illeti-ca'
kormányt a' jog, valamelyly követté választott állandiivatalnoktól megtagadni az engedélyt? D. nem tagadta általában a' kérdést, lehetnek tartván

vn

,

:
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osctcl liogy liáboru alatt liarczmczn vozérlö tábornok
|it'kláiil olyly
választatik követté.
a' sajtótörvény változtatásakor Rottcck Inditványozá egy bizottniiíny kinevezését, inclyly a' hon körülményeit tekin,

,

Midn

D.
tetbe vegye, 's azokhoz képest javaslatokat tcrjeszszen a' ház elé
napi rendre hivatkozott. Megvallá, hogy sok kivánni való van a' német
viszonyokra nézve, de egyszersmind kiemclé az indítványtev túlzását (!).
:

magát az 1835-iki országgylésen. Pártolta Baden csatZollvereinhoz. Midn Itzstein a' jul. 2-ki ülésben indítványozd,
hogy a' kormány követe által a' szövetségi ülésnél oda munkáljon, miszerint Hannover alkotmányát a' német szövetségi ülés minden hatalmában
álló eszközökkel tartsa t'ön, D. több követekkel együtt sürgeté, hogy vita
nélkül bocsáttassck szavazat alá e' kérdés, miután egyértelmülcg pártoltaHasonlóan

lakozását

viselte

a'

Az 183S-ki országgylésen a' vasúti bizottmányban munkálkodott
D. a' márt. •5-ki ülésben sürgette, hogy a' rendkívüli országgylés szintúgy
mint a' rendes elfogadhassa a' kérelmezéseket. 'S midn Itzstein felhívta
a' mlnisterlumot, hogy az 1837. jul. 22-kI kamara határozatának a' szöve-

tott.

,

tségi ülésen követe

által eleget

hogy ez nem tárgya

a'

tn-e?

's

midn

a'

ministerium erre

feleié,

rendkívüli országgylésnek 's általában túlhaladja
a' kamarai tanácskozások körét, más államok belviszonyaiba avatkozni
Duttlinger megjcgyzé, hogy Baden szintolyly német állam, mint Hannover,
's nem lehet idegen a' német eltt, mi német érdek, 's azért joga van a'
kamarának e' tárgyat szól)a hozni. Nem hitt szemeinek midn az 1837.
:

,

nov. 1-eI pátenst olvasá. Mondák, szólaljon fel maga a' hannoverlkamra
Hoszszu
jogai védelmére; de annak zárt ajtók mellett kellé tanácskoznia.
parlamenti gyakorlata által D. az ügyvitel, foglalkozási rend fölötti kér-

—

gyors találó,
désekben nagy tekintély. Mint szónok félelmes ellen
gyakran rövid laconicus válaszával, vagy élczével ver le, ers logícus,
mint
csíps gunyoru volt. WeilerYc\ és Kettenacherrol együtt adá ki
fszerkeszt az „Arcliir fiir ie Rerhfspfiege mid Gesefzgebwig im Crossherzogthum Badejí-' {Yre'ihwrg 1829 — 35.) Az 1841-ki országgylésen
ismét elnökéül választatott a' második kamrának. Azonban aug. 12-én
meghalt. Része volt az országgylési hírlap szerkesztésében. Mint iró
„Quellén des hadischen Sfaatsrerlits'' czim mvénevezetes még
,

,

,

:

:

rl.

—

X.

—

Kcletindia erkölcsi állapota sokl)an hasonTaj^or.
Chináéhoz, Az ind mveltség ezredek óta ugyanaz, 's lényegében nem
változott. A' bramánok rendszere daczolt az idegen hódoltatok ravaszságával 's az erszak minden kísérletével, 's rendeleteik, nyomasztó teridktl mai napig részletesen fentartattak.
mészetük ellent nem állván,
Az angoloknak is sokáig kellett küzdeni, míg az elzárkózottság e' várán
rést törhettek. Xem csak az uralkodó kasztok állottak ellent a' sajátképpi nép Is meren ragaszkodott a' régi kényszerhez. Idvel azonban
nem maradhatott egészen hatás nélkül az európai mveltség, 's az ó bramán-rendszer engedni kczde a' 19-Ik század feloszlató elemeinek. A'
magasb ind osztályok ifjabb nemzedéke elkerülhctlennek találta az angol

Dwakarnath

lít

s

;

útján az eszmékben is teljes átalakulás jött
's a' nyelv
német bramlnok, Bopp Schlegers a' t. nz \m\uso\i szent
könyveibe merengtek: a' üangespart Ilju brámanjal sokkal nngyobb

nyelv tudását,
létre.

Míg

a'

,
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haszonnal Shakespearct, Byront, Rumét, Gibbont kezdek olvasni. Felébredt bennök a' közlés ösztöne, 's folyóiratok és müvek jöttek létre Hindostan minden nyelvein. A' reformátorok elseje 's legbuzgóbbika volt
ki 1831-ben Londonban halt meg, 's fáradozásaiért
végtelen üldözést és szenvedéseket aratott hazájában. Kasztja kitaszitá,
családja elvonult tle, st neje 's gyermekei is elhagyák, mert vele, a'
tisztátalannal társalogván, elvesztették volna kasztai jogalkat. Bomahun
/?o?/ iQabb baráti közt senki sem ragaszkodott hozzá olyly hiven,mint
Dwakarnath Tagor. E' nemes indusnak családja egyike Bengália legrégibb

Romahun Boy,

,

's

legérdemesb nemzetségeinek

,

Tagor maga

roppant birtokkal. A'

is

disznév, melyly urat vagy fnököt jelent. Dwakarnath 1795-ben született , 's korán kifejlett hajlammal csatlakozott a' reform ügyéhez. A' hinduk mveldési törekvései ugyanazon gyakorlati jellemmel birnak, melyly
uralkodóikat kitünteti. Ok nem a'polytheismus megszüntetésével akarják
kezdeni munkájokat, mirl a' missionárok éjjel nappal álmadpznak; st
e' feladást legutoljára tartogatják. Az anyagi haladás elttük fdolog; a'
Dir. T. 1813 óta ipargzkocsitól többet várnak, mint a' kereszttl.
vállalatokkal foglalkodott 1821-ben Sylladákot éplté 's több indigogyárt
alapított; hajókat vett miket becses teherrel küldött Déli Amerikába.
1822-ben, a' kormány felszólítására, melyly akkor képes bennszülöthivatalt vállalt a' sóügynél
de azt
teket nagy számmal alkalmazott
csakhamar ismét elhagyta, mert a' független helyzet jobban illett hajlamai
's czéljaihoz. Kereskedházat alapított Kalkuttában , hogy honfitársainak
jó példát mutasson. Fejdelmi vendégszeretete 's részvéte minden jótékony
intézetben köztiszteletet vivott ki számára. Nincs ember Indiában, ki
embertársai javára többet tett volna, mint Dwakarnath, 's Angliában és
Gangesnél sok százan köszönik neki szerencséjüket. P. o. 1838-ban a'
a' kalkuttai betegek 's vakok intézetének 10 ezer ft. sterlinget ajándékoAngliába hindu ifjakat
zott ; az orvosi collegiumnál dijakat tzött ki
küldött, saját költségén, tanulni. Neve nélkül nincs közczélú aláirás.
Ilittársai elítéletei ellen buzgón küzd; az özvegyek megégetése ellen
els sorban harczolt. Bomahun halála után az indiai reformpárt Dwakarnathot kérte fel azon fontos küldetés végrehajtására hogy Angliába
utazván, az ottani képz intézetekkel megismerkedjék 's az indal iskolaügyet ezen ismeretek nyomán reformálja. Elment oda 1842 tavaszán 's
nagy tisztelettel fogadtatott. Angliát látván, voltak perczei, midn reform
törekvéseit hasztalanoknak tartá, minthogy az angoléhoz hasonló mveltségi fokozat elérhetetlen. A' királyné 's ennek férje képével és a' keletindiai társaság
tisztségének arany érdempénzével megajándékozva és
sok ép, talpra esett nézettel 's tanúsággal gazdagúlva tért viszsza hazájába, hol az iparegylet rendkívüli
ünnepélyt rendezett tiszteletére.
Dwakarnath jó szándékaiban ersödva érzé magát ilyly felbátoritások
által, 's nevét ott találjuk minden azóta megkezdett vagy létesített javításoknál. A' kalkuttai lakosság azzal hálálta meg nemes munkásságát,
hogy mellszobrát a' városháznál felállitá. Törekvései egynémelylyikének
gyümölcseit már életében láthatá; általa Londonban neveltetett hindu
orvosok fényes sikerrel állták ki a' szigorlatot. Ez nagy feladat volt, mert
csaknem legyzhetlen ellenszenvvel tekinti a' testek felbona' hindu
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Legújabb idben

egyszer nicgb'itogatá Angliát, 'i? megT.
Dwcriiii'ki (József) lengyel lovas tábornok 'ti jeles forraduhni Iius az
18<U- ki fülkelés korából. Született Varsóban, 177í)-ben, mart. 11-én.
^lintán a' lengyel légióban harezolt Franeziaországért, ISO^-ben egy
maga által kiállitott és fölszerelt lovas esapat élén részt
Poniatowski
gyzelmes hadjáratában keleti Gallicziában a' Dnistcrnél , 's ezért c^ry
lovas század paranesnokává neveztetett beosztatván , podolial önkényteseivel, a' 15 számú dzsidás ezredbe, melylyel 1812-beu Oroszországba
ment. A' miri esata után a' Dombrowski hadtestéhez ment , 's már itt
félelmes ln az oroszokra nézve meglepen gyors mozdulatai által. A'
párisi béke már ezredesnek találta t, 's egyszersmind tiszte ln a' becsületrendnek
miután a' poseni, kalisehi, lipcsei, hanaui ütközetekben
kitünteté magát 's már több más rendjelt szerzett. A' lengyel hadsereg
\íjra alakításakor
Konstantin nagyherczeg parancsnoksága alatt, a'
második dzidás ezredet kapta , mint ezredes, vezénylete alá, melylyet
ülyly jó karba hozott, hogy késbb a' forradalmi háborúkban a' hires
hlicki Lajos alatt 's majd Mycielski Mihály ezredes alatt, az öszszes lengyel lovasság közt legjobban kitünteté magát. Alidon Miklós császárt
koronázták, 1829-ben, Dwernickinek mindég a' tartományban állomásozván , nem volt alkalma ellenséges érintkezésbe jni a' nagyherczeggel.
Mint idsb ezredes, tábornokká neveztetett, 's Klicki beteges tábornok
mellé adatott a' lovas vadászosztály vezényletében. E' viszonyban találta
öt a' íolkelés kitörése november 2y-én 's az ellenséííeskedések meííkezdése után is Klicki segéde maradt
mig a' Visztula bal partjáni fparancsnokság átadatott neki, Varsó fölött a' Visztuláni átjárás ótaímazása
bízatván reá méff csak alakulóban lev serg-ekkel. Dwernicki ez állásában
csakhamar gyors rendez tehetséget fejtett ki. Mindamellett, hogy nagy
hiány volt lovakban 's más kellékekben, gyorsan alakltá 's egészité ki a'
lovasszázadokat. Azonban még nem volt kész az alakítással, midn a' déli
Lengyelországot elözönl orosz csapatok ellen már kénytelen volt sikra
szállani. Klicki kiküldéöt 12lovas századdal, melyly éknek nagy része még
kantározatlan, fölszereletlen volt, 's 3 zászlóalj roszul és hiányosan fegyverezett gyalogsággal és hat kis ágyúval melylyek körül varsói nemzetrök teljesítek a' szolgálatot , táborszemül Gorához, a' Visztulán tul.
Dwernicki Stroczeknél Geismár hadtestére találván, rá ütött sebes rohammal 's 1831. febr. 14-én csupán lovasságával kivivta a' legfényesebb diadalt egy óranegyed alatt. 'S aztán Pulawy környékén a' Visztulán már
átnyomult Kreutz-féle lovas hadtestet ujabb gyzelmes csata után a'
Visztulán viszszavonulni kényszcrité, 's a' viszszavonult sereget csak
némi hamis hir menté meg a' senimivétételtl melyly Dwernickit sietve
viszszahivta Gorára. Mart. kezdetén a' nenizeti kormány Volhyniába és
Podollába küldé az ottani felkelk segélyére. Dwernicki mart. 2-án ment
át a' Visztulán Pulawynál. Lubliui útjában még kétszer megverte a'
Kreutzféle lovasságot, Kurownál és INIarkuszownál azonban az utak még
jiiratlanok levén, már 4500-ra növekedett hadtestével Zamosc vár ótalma
alatt volt kénytelen tölteni az egész marcziust, mialatt Varsótól egészen
elvágatott; Diebifsck félvén tle, nagy sereget küldölt Lublinnak. Xom
czoliKsát.
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ugyanott 1840-ban.
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kaphatván ekkép Dwci'n'cki további utasitást, april o-áii betört VolhyKrylownál átment a' Búgon
's
Porycknál szétverte Rüdiger
tábornok elcsapatát. Azonban a' tábornok hadtestét a' maga seregénél
háromszorta erösebbnek találván miután ez által Volhyniában Ichetlennek látszott a' fölkelés megkísérté Podoliába menni 's elbbi utasításai
a' gallicziai határszéleaz osztrák földet eltte barátságosnak rajzolván
ken tartózkodott. Boremtnél Rüdiger 14,000 emberrel 's 40 ágyúval
útját állotta. Itt Dwernieki ötödször is gyzött, 's 11 ágyuját az ellenségnek elvevén, kivívta april 19-én a' Styr vizéni átmenetelt. Midn
Rüdiger üldözé néhány nap múlva más oldalon Krassowski tábornok
alatt, uj hadtest jött elébe. Ekkép 24,000 orosz által körülvétetve, ers
állást vn Dwernieki a' gallicziai szélen, Moskalowkánál, azt várva, hogy
a' podoliai fölkelk az oroszok háta mögött mozogni fognak. Három
napig nem merte
az ellen megtámadni, April 26 és 27-ke közt, a' népjog sérelmével, osztrák földrl került a' lengyelek háta mögé Berg orosz
tábornok, 's Dwernieki, elbbi tudósítása szerint,, hivén, hogy ott általnlába ,

,

,

,

—

,

,

t

bocsáttatlk Gallicziában keresett ótalmat. Csalatkozott reményében és
tudósításában. Hadtestét lefegyverezték 's Austriában foglyul letartózta,

Dwernieki táborkarával elbb Magyarországra, majd Linzbe viteVégre Laibachban élt mig 1832-ben megengedtetett Francziaországba átmennie.
x.

ták.

tett.

,

—

E.
Eberhard (Aug.) német iró, szül. 1769 Belzigben, Saehsen herczegségben; tanúit Lipcsében. Mint belletrista, 1792-ben lépett fel. Figyelmet
gerjesztvén, Becker által dolgozó társul nyeretett meg zsebkönyvéhez 's
az ,,Erholungen" folyó irathoz. Lafontainna\ együtt a' Salina havi iratot
adta ki Hálában 8 évig, 1812
16; egyedül ivedig sJ „Flalferrosen"-t
1817-ben; szerkeztette továbbá íl „Jahrburh der hüuslichen Andacht"-ot
1834-ig. Ezentúl Tiedge barátjánál lakott Dresdában, kinek munkáit
1835-ben Hamburgba költözött, 's ott halt
kiadta (7 k. Halle , 1822).
meg 1845-ben. Munkái Öszszegyüjtve 20 kötetben jelentek meg Hálában,
1830 31 's vegyes költeményei külön 2 kötetben (1833). Egyes jelesb
müvei: Olaszországi útleirása (2 k. Hála, 1839). Ferdinánd Werner, a'
szegény flautós (2 k. 1808); Prinz Fet-Elof (1803); Federzeichnnngen
von Ernsl Scherzer (1805) Ischarioth Kralls Lehren und Thaten (1807);
's kedélyes
költeménye Hannchen und díe Kuchlein (1822), melyly 9
kiadást ért 's több nyelvre fordíttatott;
nagyobb költeménye: Az els
ember és a föld (1828) 's a' t.
ez.
Ebért (Károly Egon) szép tehetség német költ, szül. 1801. Prágában. Tudományos képeztetését a' prágai egyetemben nyeré 's a' jogtanulmányok befejezése után 1825-bcn, mint Fürstenberg-herczegi levél- és
könyvtárnok
nyerc alkalmazást. A' költészethezi hajlama már fiatal
gyermekkorában nyilatkozott számos színdarabjában 's hskölteményében.
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német nyelv minden kült<)i íbrmdinak
(2 köt. Prága 1824.) czim alatt
balladákat
jelentek meg
's
dalokat
románczckat 's vegyes lyrai,
valamint epieus, drámai 's egyéb nagyobb költeményeket tartalmaznak.
Késbb jelent meg „Wlasta, cseh nemzeti höskiillemény 3 könyrbcn^' és
„Das Klosfer^^, idyllicns elbeszélés 5 énekben. ,,Prctislaw és Jtitta" czimU
drámai költeménye 1829 óta Prágában sokszor adatott teli házban.
Általában müvei legtöbb érdekkel bírnak 's legnagyobb részvéttel találkoznak Csehországban melylynek regéit és mondáit különös elszererendkívüli ügyessége

Innen az

Mnnkái

kczel('í<él)en.

a'

,,Üirlitiin<it'n"

,

,

,

,

tettel használta fel.

—

P.
Ec'keriiiaiiii (Ján. Péter) német

író, fleg Gthéveli viszonya miatt neWinsenben Hamburg és Lüneburg közt a' nudt századvégén.
Szüli kézi munkából él szegény emberek voltak. Els ifjúságát teheneket rizve 's fát és makkot szedegetve tölte. Késbb atyját kisérve házalást zött 's csak alig tanult meg irni és olvasni. Rajzolásbani ügyessége
által vonta magára némelylyek íigj'elmét, 's megengedtetett neki úri
gyermekek oktatásánál jelen lenni. így tanult meg némileg latinul 's

vezetes, szül.

,

fogalmat a' zenérl. írnok lett egy biró mellett,
közhivataloknál, 's végre a' franczia uraság alatt mairetitoknok Bovensenben. 1813-ban önkéntes vadásznak állott 's részt vett az
franeziául és szerzett

késbb pedig
1813

— 4-iki

táborozásokban. Németalföldön tartózkodván, alkalma

szendero

szeretetét.

lett

mvészet
Viszszamenetcle után 1815-ben Rambergtl tanúit

az ottani festészet remekeit szemlélni

,

's

ez felébreszté benne

a'

szükséges eltanulmányok hiánya és szegénysége miatt
számitván, a' hannoveri seregnél ruhahivatali irnok lett.
Korner költeményeit olvasván ez kedvet költe benne az Írásra. Egy
hazafiúi dala Hannoverben közkedvességet nyert 's ezentúl vigan gyakorlá erejét a' költészetben mélyebben tanulta a' hazai 's külföldi költket. Fleg Gthe vonta magához, 25 éves korában kezde gymnásiiunba
járni de hivatalos munkái által ettl eltartatván
ismét csak magán
tanulmány által képezte magát, úgy hogy 1821-ben a' göttingai egyetembe léphetett. Hannoverbl távozta eltt egy kötet költeményt adott
ki melylybl Gthének példányt küldött. Göthe bátorította t. Göttinfesteni

sikerre

,

de

a'

nem

,

,

,

,

,

,

genben is költészetet 's mvészetet tanúit jogtudomány helyett. 1822-ben
elhagyván az egyetemet, falusi magányban irta jeles munkáját: „Beitrdge
zur Foesie mit hesonderer Hinteeisung auf Göthe." Ezt kéziratban megküldé Gthének ki
Cottának ajánlotta. Nem sokára Weimárba uta,

t

Gthét személyesen

megismerni. Gthe szeretettel fogadta, 's kivéGöthe fiát Olaszországba kisérte, mellette maradt
haláláig. Munkái az említetten kívül: Gedichte (Leipzig, 1838); Gesprti32 (Leipzig,
che mit Göthe in dcn letzten Jahren seines Lcbens 1823
1837, 2 k.). Eckermann nem anynyira teremt, mint fogékony 's bíráló
író. Költeményei egyszerek, lelkesek, bensséggel gazdagok, de nincs
Gthébennr)k merész képzelet, hév és szenvedély. Legkitnbb
veli beszédei; itt becsületes jelleme, szerénysége épen úgy, mint éles
ítélete teljes fényében mutatkozik. E' beszélgetések fontos adatokat nyújtanak a' nagy költ jellemének ismertetéséhez.
h.
Ecuador, egyike az 1831 novemberén, az egykori Columbia köztárzott,

vén azon idt,

midn

—

mve

—
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saságból alakult délamerikal szabad státusoknak. Határai Peru, Brasilia,
mfd. A' CordilÚj-Granada és a' csendes tenger. Kiterjedése 15,500
leras hegysor hasítja keleti részét, a' tengerparttal párvonalban és itt
legnagyobb magasságára emelkedve, délrl pedig az óriási Maranhon
folyó képezi határát melyly mellett végtelen sikság teri az emiitett
Lakosai száma mintegy
folyó 's mellékfolyamai áradásainak kitéve.
700,000, kik közt számos indiánus. Három tartományra oszlik Ecuador
vagy Quito, Guayaquü és Assuay ; Quito, Guayaquil és Cuenca fvárosokkal. A' lakosok fleg fóldmivelést 's baromtenyésztést znek, gyapjukalap- és gyékényfonással is foglalkodnak 's keresés pamutszövéssel
Columbia feloszlása után
kednek. Az egész állam fvárosa Quito.
Ecuadorban tartós polgári háború ütött ki. Az új granadai elnök Santaiider, hiában igyekezett a' pártokat kibékéltetni 's nevezetesen Flores
tábornokot, BoHcár egykori hivét, viszszalépésre birni. Ez utóbbi
részint a' kormányt véd Barragan tábornok, részint Rocafuertes ellen
változó szerencsével 's utóbb gyzelmesen harczolt, 's csak 1835-ben jött
létre a' béke. Erre ugyanezen évi august 9-ikén alkotmányozó gylés
melyly az új államnak alkotmányt adott. E' szehivatott öszsze
rint, miután a' javaslat lényegét az 1838-iki congressus is helybenhagyá, elnök lépett a' végrehajtó hatalom élére, 's a' törvényhozás
congressusra és két kamarára bízatott. Els elnök Rocafuertes lett, kinek
okos kormánya alatt nyugalom és gyarapoüás állott be melylyet a' Peru
és Chile közti háború fenyegetett ugyan, de meg nem zavart. A' Riabombában 1838-ban kitört katonai lázadás a' kormány hadereje által elnyomatott 's az Uj Granadával szomszéd Los Pastos tartományban mutatkozó nyugtalanságok komolyabb következés nélkül maradtak.
Rocafuertest Flores tábornok követé az elnöki széken ki Peru ellen régibb
követelések miatt háborút készitett melyly azonban békés kiegyenlítéssel elztetett meg.
1839-ben elvégezte a' szabad státus, hogy spanyol
keresked hajók eltt az ország kiköti megnyittassanak, mire Spanyolország is, 1840. oct. 18-ikán Ecuador köztársaságot elismeré, 's hajóinak
hasonló jogot adott, st vele 1841-ben formaszefinti kereskedési 's hajózási szerzdést kötött. 1841- decemberén elhatározá a' respublica, hogy
az Európából egyenesen jöv hajók 5 percentnyi vámcsökkentésben
részesüljenek. E' rendszabály czélja az egyenes kereskedés elmozdítása
volt, minthogy akkorig a' respublica, kivitelének kárával, csaknem kizárólag Uj-Granadán 's Perun át láttatok el európai árukkal.
T.
Eclgeworth (Mária) angol irón. szül. 1771. EdgeworthtoAvnban
Irlandban. Atyja az elmés Richárd Lövell E. volt, ki fiatalabb éveiben
különösen a' mtannal is foglalkozott, 's rendesen Angliában tartózkodott,
hol leánya is neveltetett. 1782-ben atyjával együtt Irlandbaviszszatérvén,
ismeretdús atyja 's els és második mostoha anj^ja gondos vezetése, 's a'
müveit társas körnek, melylyben családja élt
befolyása alatt korán
fejldött különösen finom észlel tehetsége mi alatt atyjának practicus
tökélyre törekv sajátságos szellemiránya határozottan hatott szellemére.
Családja irodalmi hirének alapját azon
veté meg, mit atyjával egyesülten adott ki (Essays on practical education 1798). Szinte atyjával
egyesülten irá az „Essay on irisch bulls" czimü munkát (1803.), minek
,
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mint a' g^úny álarcza alatt bizonyságot atlni az angol
nc^pnek a' közönséges irlantllak elmc'ssóge és ósztehetségeiröl. Általában
atyja nagy mértékben
részt 1817-ben bekövetkezett balálaig minden
általa kiadott müvekben. (Lásd „Memoirs of R. L. E., begun by himself
and concltnted by liis daughter^^ 2 köt. Lond. 1820). Késbbi müveiben is
kitn azon elszeretet, melylyel viseltetett általában az ifjúság 's különösen saját népe 's hazája iránt. Az itjuság számára irt elbeszélései között
figyelmet gerjesztett „The parent's assistant^' más részrl pedig
f,Castle-fíachi'ent" czimü irlandi néprajza, melylyben az alsóbb osztályú
irlandiak jellemét, érzelmeit 's nyomott helyzetét eleven és hü színekkel
f'esté , sok kitüntetésben részesült. „Morál tales^' és „Popular tales"
czimü munkái valódi iskolái a' practicus bölcseségnek a' népre nézve.
czrlja norn vala mtis,

vn

kitn

Számos regényében,
Heléna

(p.

o.

„The modern Griselda

,

Leonóra, Ormond,

Beiinda" „Tales of fashionable life" és „Patronage"' 'stb.)
mindig erkölcsi czél uralkodik melyly majd valami divatos bolondság,
majd egy nemzeti fonákság, majd egy szellemi vagy erkölcsi felszegség
elenyésztetése. Gyakorlati józan ész, az emberi cselekvények indokaira
finom belátása, változatosság és finomság, bár nem épen különös mélység
a' jellemzésben, finom ni tapintattal egybekötött férfias Ítélet, tiszta és
könynyü eladás jóllehet fényes képzelet és a' kedély magasb költi
emelkedése nélkül ezek fényoldalai. Páratlan oktatója a' gyakorlati élet
nagy és nehéz mesterségének minélfogva müvei különös olvasmányul
ajánlhatók az élet szinpadára lép ifjúságnak. Elbeszélései és regényei
újra átdolgozottan jelentek meg „Tales and norels'^ (18 köt. 1832.) czira
alatt. Legnagyobb része megjelent németben is ; magyar fordítást még
nem birunk.
P.
Eger, latinul Agria, németül Erlati, érseki város Heves vármegyében,
Pesthez 14, Miskolczhoz 7 mfdnyi távolságra. Fekszik egy szöllhegyekkel bekerített mély völgyben, az Eger vize mellett, melyíy kétfelé osztja
olylyformán, hogy éjszaki része Borsod vármegyével határos, st nem
régen oda is tartozott. E' városnak a' sok és pompás templom, 's más épület szép tekintetet adnának, de utczái, cgykettt kivéve, keskenyek, csavargósak, azonban kövezettek. Legpompásabb épülete a' nemes izlésü uj érseki
fegyház Hild müve
a' kétemeletes lyceumi épület, jeles nagy könyvtárral, csillagvizsgáló toronynyal az érseki kastély, a' sz.-ferenczi-servita,
minorita, cistercita zárdák és egyházak; az irgalmasbarátok temploma egy
régi török toronynyal gazdag ékességü görög szentegyház, vármegyeház. Tanitó és jótékony intézetei számosak mert van itt egy kath. lyceum philosophiai és jogtani karral érseki seminarium, kath. gymnasium,
példány- 's rajziskola; irgalmas szerzet kórháza 28 ágygyal; ketts városi
kóroda, a' régit alapitá Komáromi János kanonok 1730-ban, melylyhez
1834-ben horács János polgár hagyományából egy másik szárny építtetett; ehhez Fuchs egri érsek szegények intézetét csatolt, 's e' ketts intézet jelenleg egyházi felügyelés alatt 280,000 vft., polgári kezelés alatt
93,000 vft. tkével bir 's ennek kamatjából állandó lakást nyer az intézetben 90 elszegényedett öreg, 's ezenkívül felvétethetik 70—80 betegápolás végett. Ürült szoba van az intézetben 2 személyre. A' szegények
intézetébl pedig 400-an nyernek rendes segedelraezést havonkénti 1, 2,
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4 vforíttal. Az Eger vize mellett van 2 meleg fórdö (érsek és rácz)»
melylynek vize hidegebb ugyan a' budainál, de brnyavalyákban sikerre'
használtatik. A' íordkkel szomszédos az Eger vizétl kétfelé hasitott
fele pedig gyöérseki kert, melylynek fele gyümölcsös és veteményes
nyör vadgesztenyefasorokkal ékesitett köz sétahely. A' város elosztatik
bels és 4 külvárosra melylynek mintegy Vg részét az érsekség '/a ^'
káptalan birta 1848 eltt. Népessége 18,635 lélek, kik kevés n. e óhitt
és
's még kevesebb protestánst kivéve mindnyájan romai katholikusok
keresetmóduk a' szllmivelés, és a' mipar 's kei'eskedés.
magyarok.
Ugyanis Egernek roppant szllhegye van, 's ez az egész országban a*
legnemesebb vörös bort termi. A' kézmvesek közt különös emlitést érdemlenek a' timárok, 's az itteni Egyedhegyen szedetik nagy menynyiségbcn
melylyet meszszc
a' brgyárakban szükséges szemericze (Samach rhus)
vidékekre is elhordanak. Van itt egy gyapot- és gyapjukelmegyár is.
Országos vásárai nem nevezetesek hanem igen élénk hetivásárokat tart
kedden és pénteken. Végre Eger székhelye egy cs. k. só- és postahivatalnak, de mi nevezetesebb, egy gazdag rom. kath. érsekségnek és káptalannak. Az egri püspökséget még Szent-István magyar király alapította, 's
hajdan a' többiek eltt némi elsséggel birt, 's roppant jövedelme tekintetébl tartozott a' püspök a' király negyedik fiát tulajdon költségén nevelni. Azonban 1804. a' püspökség érsekségre emeltetett, 's megyéjébl még
más két püspökség állittatott, u. m. a' kassai és szathmári, 's mind a' kett
jószágokat a' régi egri püspöki alapitványból kapott st az egri káptalan
és seminarium az újonnan felállitott két káptalan és seminarium fölsegél3,
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Az

tkepénzt engedett

egri egyházi érseki

megye

által, részint készpénzfizetéssel tartokiterjed Heves, Borsod, Szabolcs vár-

megyékre, a' Jászságra és Nagykunságra. Van benne 3 jövedelmes apáturság, 2 jövedelmes préjiostság, 12 kanonokság, 5 f 17 alesperesség,
F.
185 plébánia, 9 szerzetesház, 400,000 katholikus lélek.

—

Egészscgi-reiidrsé^. Kiterjed általában mindazon intézkedésekre,
melylyeket a' közegésség fenntartása és biztosítása igényel. Maga a'
társalmi rend és élet melyly egy helyre nagyszámú lényt hoz öszsze és
egyenetlen helyzeteket alapit
számtalan olyly ténynek okozója, raelylyek az egészség felforgatására vezethetnek. Ezért sokszor az államnak,
hogy szerkezete hibáit némileg helyrehozza, már a' bölcsnél, vagy elbb
is
kell intézkedleg 's gondoskodólag fellépni. Ide tartoznak a' szegény
nép körébl a' terhes nk, kik ez állapotban saját és sziveik alatt hordott
gyermekeik, a' jöv státuspolgárok, physikai életét sem képesek biztosítani.
Ezek számára alapítandó szülházak egészséges ellátása és elegend
száma különös gondot érdemel. Valamint az igy szülöttek, továbbá a*
talált gyermekek és a' fegyenczek, foglyok 's más ilyly szerencsétlenek
physikai nevelésök is egy
teendjét képezi az állami egészség- ügynek.
Minden e' tekintetek alá tartozó közintézetek, ápoldák, növeldék építésére, physikai helyzetére, a' lég minségére, felosztására stb. kell figyelmet kell fordítani. Továbbá az egésségi rendrség terjeszsze ki gondját
mindazon helyekre, hová gyermekek kiképzés, tanulás, vagy idzés
végett is rendesen járni szoktak
milylyenek az iskolák, kisdedóvodák
stb. Az ezekben öszszejöv nagyobb szám könynyen ártalmassá lehet az
,
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A' kell eg(5s2scges test kifejldése végett igyekezni kell a'
gyermekeknél folytonos testi gyakorlatokat alkalmazni, melylyekre 's
különösen nemeikre és rendes íblyanmkra az egésségi rendrség folyvást íeUigyel. Ide tartozik a' hindoltás is, nielyly sok helyen a' nép
balitéleteivel kénytelen ugyan küzdeni, de az egésségi hatóságok azok
eloszlatására sokat tehetnek, 's a' himloltás általános alkalmazását is
szigorúan eszközölhetik.
A' társalmi, községi élet és állami szerkezet
más tekintetekben is károssá válhat az egésségre. A' tömeges együttlét
elrontja a' tiszta léget. Azért az egésségi rendrség gondoskodjék, hogy
egt'sscgrc.

—

faluk, városok, egésséges

helyen állíttassanak föl, az utczák elég széházak jó anyagból, tágasán és a' térséghez alkalmazott
magasságban építtessenek; egyszersmind felügyeljen arra is, hogy a'
mindennapi élet a' lég tisztaságát le ne rombolja. Ezen helybeli felügyelet
igen sok tárgyra terjed ki, mi azonban sohsem lehet elegend ok, hogy
elhány agoltassék, fleg a' fvárosokban, különösen pedig ezeknek azon
részeiben szükséges, melylyekben a' szegény, munkás néposztály lakik.
Azon hanyagság és gondatlanság, melylyel p. o. London, Paris 'síi' t. a'
szegények által lakott városrészek roudasága's büszhödt lége iránt viseltetik, nemcsak az állami czélokkal, hanem az emberiséggel is merer]i
ellenkezik. Ilyly rondaságok: a' szemetdombok, dögtestek 's néhol holtak
tetemei is, különféle folyadékok, árnyékszéki anyagok szétterjedése,
rothadt tárgyak kidobása, viz- és sárbüszhödések stb. A' csatornázásnak
a'

lesek legyenek,

a'

minden városrészbe való kiterjesztésén kivül, figyelni kell az egésségi
rendrségnek arra is, hogy közköltségen e' roudaságok elhárittassanak. És
a' szegénység, vagy alacsony születés nem elegend ok, hogy az emberiség
szégyenére az állam leghasznosabb néposztálya olyly ronda,
len

,

ert

az

és életet

megsemmit

egészségtedögleletes légre és lakásra kárhoztatva

legyen. A' községek bensejében ugyanazon okból a' temetkezések tilalmasak legyenek. Sajnos, hogy hazánkban, 's Cseh- és Morvaországokban
's a' t. még most is használtatnak a' kripták.
A' köz 's kivált szegényi

—

kórházak, ápoldák, börtönök czélszerü, egészséges rendezésére,
tására, tágas

ben-szerkezetére,

és

az

ottani

lég

tisztán

fellálli-

tartására

is

különös gondot kell fordítani. Az emberek, habár szegények 's nyomorultak is, megtartják az emberi méltóságot. Az iskolák, templomok 's
minden középület, hol nagyobb tömeg szokott lakni, vagy megjelenni,
figyelmet érdemelnek. Az egészségi rendrség gondoskodjék arról is, hogy
az építési rend az egészség fentartására is tekintettel legyen. E' szempontból szükségesek minden községben tágasb térek, fákkal beültetve,
sétahelyek, fasorozatok, gyepes helyek, melylyek a' lég tisztítására
jótékonyan hatnak. A' parkok, squarek, séták nemcsak mulató helyek,
lianem mint légfrissít és tisztító térek közegészségi 's igy rendri
iiittízetck is. Elkeli távolítani a' városok belsejébl az ártalmas folyadéka,
Különös gonddal kell
's egészségtelen büzterjeszt mesterségeket is.
lenni az élet fentartás eszközeire. Itt a' viz egyik legfbb tényez. Bármílyly költséget sem kell kímélni, hogy egészséges tiszta ivó viz létezzék.
A' rendrség köréhez tartozik annak minségét megvizsgálni, és a' szükségellátásainak eszközeit kimutatni. Ilyly szükségben közköltségü ivóhelyek,
vízszállító csatornák annál kívánatosabbak, mivel a' szegény nép kellleg,

,

—
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A' rendörségnek
nem láthatná el magát azzal lia pénzébe kerülne.
szigorún fel kell ügyelni a' piaczi rendre hogy mindig friss és egésséges
hús vágassék; a' bolti élelmi czikkek, mint olaj, fszer, dohány, Iialak,
tésztafélék 'stb. romlottak vagy hamisitottak ne legyenek. Minden a'
piaczon megjelen élelmi czikk, p. o. gyümölcsök, kenyér, liszt 'stb.
egésségességére is fel kell vigyázni. A' hszt, só, paprika 'stb. sok
hamisítás és keverés által tétethetik ártalmassá. Hasonlóan az italok is,
bor, pálinka, eczet, ser. Nem elegend ezek ellen a' büntettörvények
az eoésséei rendrségnek is mindent el kell követni hogv
sziffora
ilyly hamisítások megakadályoztassanak és felfedeztessenek Es valamint
ezen czikkekre, ugy hordaikra, 's mindazon eszközökre, melylyekben tartatnak st a' közélelmezési helyeken, vendéglkben a' fzöszerek alkotáAz egésségi rendrségnek különös
sára is szükség gondot fordítani.
gondot kell fordítani a' lakosok élelmezés- és ruházatmódjára is. Ezek sok
olylyat foglalhatnak magukban, a' mi az egésségre igen ártalmas. Ilylyenek lehetnek némelyly mulatságok és idtöltések is. Fkép a' még
veletlen, félvad szokásokban él népek vagy néposztályoknál keresendk
ezen ártalmas tényezk. Itt azonban nehogy a' polgári szabadság akár
akár ürügyiU szolgáljanak a' kényszerit
közvetlenül háborgattassék
eszközök nem szükséges intézkedésekre is a' személy szabadság káros
korlátolásával legczélszerljb hogy felvilágositás utján kerestessék a'
A' rendrségnek fel kell ügyelni arra is, hogy véletlen
kell segély.
események által se veszélyeztessék, kivált közhelyeken, nagyobb öszszejÖveteleknél 'stb. az épség 's egesség.
Az egésséget fenyeget vész elhárítására szolgálnak a' vesztegl intézetek és rvonalok is. Itt szinte nagy mködési tér nyilik az egésségi
rendrségnek. Vclcncze jjéldáját, melyly 11:84-ben állitá a' legels veszteglt a' pestises helyekrl jöttékre nézve, késbb sok más államok is követték. Ilyly veszteglket tart az osztrák birodalom Törökország határain,
és azoknak biztosítására egy fegyveres rvonalt, melyly nek fentartása
naponta 4170 katona szolgálatát veszi igényl)e. Ezen egész Európára
nézve érdekes vesztegl-intézet 1728 óta tartatik fenn. A' veszteglési id
40 napról 15 st kevesebb napra is szállíttatott. Általában igen sok 's
még be nem fejezett viták eredtek ezen intézet szükségességérl; különösen pedig a' ragály tovább terjeszthetésérl 's arról, valljon az lehet-e
áruczikkek, vagy személyi közlekedés által, vagy nem a' lég minségének,
tidajdonainak 's mködésének crcduiéiiye-e? Anynyi bizonyos, hogy
némelyly államok a' veszteglket csak ürügyül használják, hogy bizonyos politikai és kereskedelmi czéljaikat elöuiozditsák, hogy különösen
más nemzetek hajózását kereskedelmi forgalmát nehezítsék 's igy kifejldését is lehetleuitsék. Ilyly politikát követ különösen a' pétervári kabinet
az aldunal részeken. Az ahlunai fejedelemségek egésscgcssége daczára I*
Orsovánaz utasok, kereskedk, hoszszas és egészen felesleges szabályoknak
dunatorkolati birtokénytelenek magokat alávetni. Az éjszaki hatalom
kát és 182U-Í adrinápolyl szerzeményeit egy részt arra használja, hogy
a' veszteglk zsarnoksága által nehezítse és üldözze nyugoti Európa
forgalmát és közlekedését. Ennek kereskedését keleten öszszeszoritani a'
magáét magasra l'elcmelnl. és igy politikai hatalmát is túlnyomósságra
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emelni

—

czc'k nyilt és titkos tervei.

—

A' veszteglés terhei künynyitéaz, inikúp Göröghonljól és a' jóiiiai szigetekbl Triesztbe
lloyiltársas;ígi gzhaj()kon az utasok és portéksik vizsgálata magán
hajón történik meg. így történhetnék a' vaskapui átmenetnél is. A'
ii
tapasztalás amott somnii káros sikert sem mutat el.
seül

."^zclgál

már

men

Minthogy bármilyly éber figyelem és gondosság mellett sem lehet az
egésségnck minden vészeit elhárítani: kell, ho<XY az ejíésséffi rendrscír
mmdent kövessen el azoknak cnyhitésérc, csökkentésére és a' halálesetek
minél nagyobb fogyasztására. Szükséges
hogy elegend és alkalmas
orvos, sebész, gyógyszerész, 's bába létezzék. És erre legels az, hogy a'
kell tanintézetek ne hiányozzanak. Seholsem olyly veszélyes az ügyetlenség és tudatlanság, mint az egesség köriU mert az élet nemcsak az
egyénekre, hanem magára az államra nézve is legfbb kincs. Hogy e' részben biztosság nyujtassék, különbféle rendszerek alkalmaztatnak. Ejazakamerikában a' státusok, a' gyilkosság és sértések elleni büntetések és köztanintézetek felállításán kívül, mitsem tesznek az orvosi tudatlanság elleni
biztosítékra. ]\Iíndcn egyén saját gondosságára bízza a' választást és
óvakodást.
Ellenben Övédhonban o;yÓ2:v itassál csak a' státus-orvosok
foglalkozhatnak.
Legtöbb államban a' státus-szigorvizsgálatok használtatnak. Sok helyen azonban ezek egészen pénzforrássá silányultak. Máshol az orvosi ezéhcsségct és vakbuzgó biorottsáííot alapították mejr. E'
tekmtctben nagy figyelmet érdemiének azok, kik az ujabb korban uj
gy^gyi^^ódokat teremtettek. Szükséges ugyan minden ilyly uj tannál a'
rendri vizsgálat és felügyelet, nehogy a' kuruzslás csalás és népámitás
nyerjen tért. De az újítóktól megtagadni a' gyógy ithatást csak azért,
mert orvosi szígorvizsgálatot rémtettek, oklevéllel nem bírnak, nemcsak az emberiség, hanem a' jjolgári szabadság tetemes bántalma is lenne.
Es a' tudomány *s haladás kifejldését fojtaná el. A' csavargó kuruzslók
ellen a' népfelvílágositás leggyökeresb ellenszer; de helyes e' mellett a'
kell orvosi szám általi megelzés és a' rendrsé<í szío-orú felvigyázata is.
JNemcsak ezen orvosi személyzet tanításáról, hanem a' betegápolók
kiképzésérl is gondoskodni kellene a' rendrségnek
mi leginkább
közgyógyintézetekben történhetnék.
A' gyógyszertárak is nagy figyelmet érdcndenek. A' rendrség felügyeljen, kivált gyakoribb vizsgálatok
által, hogy a' szerek elegendk, frísek és rendesen készítvék legyenek
jól tartassanak 's a' veszélyesebbek elzárva riztessenek. Az illetkön
kivül mások orvosszerckkel kereskedést ne zhessenek. A' gyógyszerekre
saját árszabály 's külön mérték is alapíttatott. Németországban sokáig a*
nürnbergi alkalmaztatott. A' bajor azt a' franczia decimalmértékkcl hozta
ítszhangzásba 3G0 gr. nehézségig. A' poroszé %-c a' polgárínak. A' bécsi
nehezebb és tesz 420 grt. A' franczia 489 gr., londoni 373 gr., hollandi
359 gr., svéd 35G gr., spanyol 345.
]Mind a' gyógyításra mind a'
gyógyszerekre nézve a' rendrség legfbb figyelmét érdemlik a' szegények.
Az emberiség igényei és az állami czélok követelik, hogy ezen osztályl)eliek, kiket jobbára a' terhes, nekik igen keveset jövedelmez munka
közt talál a' betegség, sokszor a' halál végpereze is, tökéletesen elláttassanak a' kórházakban. ICzeknck egésségcs, czélszerü bens és kiUs
rendezése a' rendrség fgondja legyen.
A' kórházonkiviilieknek pedig
,
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ingyen gyógyítást és gyógyszert kell adni, mit részint az állam, részint
a' községek fedezhetnek. Ozélszer az is, hogy a' szegényekre nézve külön

hogy a'
gyógyszerdijazat alapittassék. Legfbb felügyeletet igényel
falusi és pusztai lakosok ne szenvedjenek hiányt orvosok, sebészek, bábák
és gyógyszerek tekintetébl. Mert itt legnagyobb ezen hiány, de a'
szegénység és kuruzslás, babonáskodás veszélye is. Szomorú e' tekintetben
hazánk állapotja hol az orvosok leginkább csak a' f- és nagyobb városokban pontosidnak öszsze, mig a' falusi, pusztai népség számára igen
kevés jut, mi természetes, miután általában csak 17 ezer lakosra jut 1
Az egésségi
orvos 8776-ra egy sebész; és 26,103-ra egy patika.
rendrség méltó gondoskodását érdemlik meg a' fürdk és érczes vizek is.
Legels teendje azokat megvizsgáltatni, leirni és felvilágosításokkal
közzé tenni. A' milyly sok kincse van hazánknak e' tekintetben is épen
olyly kevés annak használata, mert hiányzik a' kell ismertetés és vizsgálat. Az ilyly gyógyfürdkben is okvetetlenül kell gondoskodni a'
szegényekrl. A' rendrség kieszközölheti, hogy ingyen juthassanak
fürdhez és azonfölül, hogy a' tisztaság szigorúan fentartassék. Az
kivált annak az alsóbb osztáárszabás is gondoskodása alá tartozik
De szükséges a' forró napokban
lyokra nézve tetemes Icebb szállítása.
hideg fürdkrl is gondoskodni. Az emberiség iránti pletas igen szép jelét
tanúsítják azon rendrségek, melylyek a' szegények számára ingyen hideg
A' rendrségnek különös figyelmét érdemlik
fürdést eszközlöttek ki.
meg némelyly betegségek, melylyek ragályosságuk által veszélyesek.
Ilylyenek p. o. sárgaláz, bujasenyv, és legújabban az epemirlgy. A' rendrségnek mindent el kell követni a' tovább terjedés megakadályozására.
A' népet fel kell világosítani a' baj természetérl, gyógymódjáról, ellenszereirl, küljelenségelrl, az ide vonatkozó életmódról, italokról. Ezáltal
a' nép elrémülését, vagy tévútra vezetését meg kell akadályoztatni. A'
kuruzslók itt legtöbb veszélyt okozhatnak. Az egésségi rendrséghez
tartozik megítélni azt is, mit kell tenni a' ragályos betegek elkülönzésére,
ezekkeli közlekedésre, ágyaik és szereik nctáni elégetésére nézve, mi néhol
használtatni szokott. A' bujasenyvnél különösen szükséges, hogy a' rendrség annak léte, okai, és^ nemei iránt vizsgálatot 's a' gyógyítás iránt
kell intézkedést tegyen. Es ez falukon a' köznépnél annál szükségesb,
minthogy az kell ismeretekkel nem bír, könynyen veszélyes kuruzsláshoz
folyamodik, az itteni veszély pedig nem csak egyeseket, hanem egész
nemzedéket fenyeget, ha elhatalmazik.
A' rendrség teendinek egyike
a' halotti házak felállítása és reájok való felügyelet is. Ez néhol a' halál
esetét látomásozó orvos-blzonyltványok által p(')toltatik ki.
Nemcsak az emberek hanem az állatok Is az egésségi rendrség
gondoskodása alá tartoznak. Ezt az állatok számos tekintetekbl igénylik.
Mint él állatok, velünk az érzésben és szenvedésekben, a' mi a' testet
illeti,
egyenlk levén, szánakozásra érdemesek. Sok közülök nemcsak
javaink, hanem személyeink rzésében is sok érdemmel bír.
JNÍások
pedig a' nemzeti gazdászat érdekében felette fontosak. Egyrészt a' forgalomnak tényezi
másrészt a' mezei munkák végrehajtói
és a'
tcrményzés kövérités legfbb eszközei. Egyszersmind a' nyers termékeknek nagy részét ia kiszolgáltatják, és az élelmezésnek is legfbb
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képezik. Fi' tekintetben saját betegségeik által Igen veszélyesek
tlfiiic^It
lebrtaek egésségiinkre. A' vcszett.ség Igen sok szerencsétlenséget hozhat
min magunkra Is. Mindezen bajok elhárítására
's az állattenyésztés
lontartására és tökéletesítésére
szükséges
hogy az állatgyógytan
kilbjtcssék, és alkalmaztassék. Firre állatgyógytan-intézetek szükségesek,
lioiinnn elogCMulu iíllatorvosok kerüljenek ki. A' népet Igen jó e' tekintetben
is
l(•lvIlágl)^ItanI, egyrészt a' gyógyítás szükségérl, mire kényszerít
eszközöket Is lehet nélia használni, nevezetesen a' marhadögvész esetében.
Másrészt az elemi népoktatás egy részének a' legszükségesb állatkezelési
's
gyógyitási Ismeretekbl kellene állani. A' marhavész esetében a'
rendrség köteles minden elterjedést gátoló, felvilágosító és gyógyító
rendelkezéseket megtenni. A' veszett ebekre külön felvigyázat kívántatik.
Igen jó azon osztrák állami rendelet, miszerint a' gyanús ebeket büntetés
alatt be kell jelenteni. A' megmart betegek gyógyköltségeinek ^/g-dát
pedig az eb tulajdonosa tartozik viselni. 1824
34-ig ott 100,000 halott
közül 8 veszettség folytán muIt ki;
az ezen idszak eltti évtizedben
:iz arány 100,000
IG volt.
l'^zek körülbell az egésségi rendrségnek teendi. A' milyly érdekesek
ezen tárgyak, épen olyly fontos azon rendszer, melylyre azoknak végrehajtását kell alapitaui. Elismertetett ez már a' legrégibb törvényhozók és
kormányok által is. ^Nlaga az emberiség kifejldésének bölcsjét képez
héber és ind-vallás számtalan olyly rendszabályt és törvényt foglal magában, melylyek az egesség fentartására és biztosítására tartoznak. Ilyly
ezélra szolgáltak az athénei köztársaságban az u. n. agoranomes. Igen sok
egésségi szabályt ismert a' római törvényhozás is. Többet találvmk a' XII
Táblák sorozatában Is, és itt többi közt egy törvényt, mclyly a' város
kebelében való temetkezést szigorúan tilalmazza. Milyly meszsze van még
attól korunk midn hazánk 's a' legtöbb európai társalmak még mindig
folytatják a' kriptái temetkezést és midn maga az angol törvényhozás
is csak legujabl)an kezd annak
eltörlésérl gondoskodni.
Az egésségi
ügy érintett tóutossága kettt tesz elkerüliietlen szükségessé. Elször,
hogy külön, kimerített rendri törvényhozásra alaplttassék. Es másodszor,
Jiogy kezelése, igazgatása ne legyen alárendelt hanem önálló. Szükséges,
hogy a' törvényhozás e' tárgygyal, mclyly az állam létének alapfeltétele,
külön foglalkozzék ciiészen külön a' politikai iíjazííatás és közttirsasáííl
rendrség szab;ilyaitól elválasztt»tt törvényeket alkosson az egésségi
ügyrl. Ezfk egy egész rendszert állítsanak el, mel}ly magában foglaljon
mindent, mi az egesség körül teend, és elhárítandó lesz. Ezen törvényeknek kimerítknek kell lenni, és egyszersmind mlndenl)en öszszehangzóknak is. Az így kifejtett és öszszeállltott rendszer, melylynek létrehozatalánál a' tudományt ké})\ Iscl elemeknek legnagyobb befolyást kell
adni,
az alkotmánynak egy kiegészít részét képezze. Es ezen egésségi
rendszer létesítésével, az ide vonatkozó minden teendkkel, egy küK'm
hatóság blzassék meg. \e bízassanak ezen Ibntos tárgyak a' közpolitikai,
vagy rendri hivatalokra. Ilancnj legyen a' belügyministerlumban egy
külön osztály, mcl)ly eyt'-ssáji rollcyiuiti
vagy bizotlináni/ név alatt
Ismeretes, ha az élet és állam e' legfontosabb tiírgya külön tárczára nem
érdtMnosittetilc i?. Azon blzottiuiiiiy egészen mtíértkl)l álljon, ('s klter,
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részint tartonsauyi,
illetleg orvosi liiyalalnokok
álljanak. Ezek ügyelnek fel közvetlenül az egész.-^égi ügyre, végrehajtják
a felsbb rendeleteket törvényeket és tudúsitásoktit tesznek az egészség
állapotáról, halandóságról 'stb. Ez alá tartoznának felügyelet végett

ügy niindeu tárgyára. Alatta

egészségi

jedjen

az

részint

megyei

és kerületi albizottmányok

's

,

minden orvosok, sebészek, bábák, ápolók, valamint a' kórházak, ájjoldák.
mtermek, külön betegségi intézetek, fürdk, érezes és savanyiuizek 'stb.
Ide tartozna az egésségi tábláznink készitése is. Ezeken Iblytonosan
feljegyeztetnek mindazon tárgyak és tények, melylyek ez egésségi ügyet

—

És az egésségi geogvuphia, melyly eladja, mit
magában minden hon, mint külön sajátját és tuhíjdonát az egesség
állapotára, betegségekre, gyógyintézetekre és helyekre 's más ide tartozó
tárgyakra nézve, melylyek más honokban el nem f(n-dulnak. l<zen tudo-

és személyzetet illetik.
foglal

mány

ezim

numkája.

—

„Versticli einer alig. tnediv. Ceograplne"
fokisr mé"; nem igen emelték fel az államok

Finko

alapjául szolgál:

Ezen

az egésségi ügyet. A' tökély megközelítésétl meg jo tova állanak.
rend es
Elször az idetartozó rendszabályok minden öszszefiigg«'s
nagy
tiirvéuyek
közigazgatási
és
rendri
öszszes
önállás nélkül az
halmazába kevertetnek. És így nem képesek egy külön egésségi rendszert elállítani. Mig ellenben sokkal alantabb érdek tárgyak, mint
az
a' váltó és kereskedehni ügy külön eodexekkel birn;\k. ¥.s másodszor
egésségi rendrséget is egészen a' politikai ki)zig:izgatás v:igy közreiid.

:

igen lefoglalt ügyszobáiba kebelezik be. Legf )l('bb egy külön
eladót, vagy tanácsost rendelnek. Ezen politikai hanyag.-^ág^ legkirívóbb Éjszakamerikában, hol az egész egésségi ügy kezelése és minden
ebbeli gondoskodás 's vigyázat a' társulatokra és magánosokra van bízva.
Angliában szinte igen keveset avatkozik be ezen ügy kezelésébe az állanu
A' franezni
hatalom, majdnem minden a' magánosokra levén hagyatva.
állam csak néhány év (')ta kezd e' tárgyban nevezeiesebben haladni és a

orség ugy

is

—

—

áll
V./, is tova
határozott pontos, kiclégit
rendeleteket találhatni mégis majd minden részében. Különi)seii az irodalom igen sokat tn e' tárgy kifejtésére. Frank: Syslcm der Sanillspoli-^ci

törvényhozásnak.

ugyan még
"^

a'

Németország még tovább haladott.

tmlomány

— 1825 —JSiettutH

kivánataitól, de

,

SanHalspolizei-WissenscliafllS2't); Ebermaiier :
Encyrlopedie filr Aerz-te : Wildberg Sgslem der mcdir. Gesetz-gebiing
1820; Ehrhardt Enlinirf eines phisival medic. Poliz-eigescizbiichcs 1^21
1821) ezim nuiuZeitsrhrift fiir die Sfaatsarzneikande 1821
és fíenke
Poroszország e' tekintetben majd legtojább
kák nagy hatással voltak.
haladott. Törvényhozása kimerít. Az alapot még az 1625-i, lG'J3-i, 172^)-i
Az osztrák birodalom
rendeletek és az 1727-ki felvilágosítás képezik.

1784

:

Alig.

:

:

—

:

—

—

régibb absolut kormányzat alatt, hanem
de külön referenssel bírta' legfelsbb
eollcglummal
egésségi
külön
is
és a' külön tartományokban protomedicusok és a
kormánvszéknél
kerületekben kerületi orvosok és sebészek képviselték az egésségi rendrséget. Volt hazánkban is egy protomedieus, mint ilylyen a' helytartóis

tn már

némi haladást.

Még

a*

,

—

'

,
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luncn látszik, niikq) a' kezelés a' politikai adruinistratio alá
rendrségi szabályok Austriában 1818 óta közzé tétetvén magukban foglalják az egésségügyi rendszabályokat is. A' külön
kiadás és öszszszedés magánírók érdemei. Benfoglaltatnak p. o. a* bécsi
egyetem tanárai által kiadott Medic. Jahrhucher 1811-tli folyamában.
Külön szinte ösz.szeszcdettek és kiadattak John és Ferro által. — Hazánkban a' helytartótanács és kanczellária rendeletei közt állanak,
ott egy
külön tárgyat az egésségi ügy képezvén külön eladó mellett. A' protomedicus alá tartoztak minden orvos, sebész 's más személyek 's intézetek.
De a' külön igazgatási hálózat hibázott nálunk is.
1848 után jeles
elkészületek történtek ugyan e' mezn, de lényeges és gyökeres változás
még nem létesült. Azóta a' többi organisationalis munkák közt az
cgésségügyre is nagy figyelem íbrdittatik. 1850, aug. 18-án hazánk számára egy külön :íllat-gyógyászati rendrségi szabályzat jelent meg a'
ilögvész behozatala és szétterjedése gátlására. E' szerint az ide vonatkozó
rendri szabályok végrehajtására minden kerületben egy külön fegésségi orvos
és a' megyékben szinte külthikülön egy egésségi egyén
alkalmaztatik. Ezek alá tartoznak azon marhaszemlél egyének
kik a'
marhavásárpiaczukon, hajtási utakon, etetési 's pihenési állomásokon és
a' kültuldrli bejövetel pontjain tclállitandók. Ezek 8 naponkint jelentést
tesznek a' kerületi és megyei orvosoknak a' marhahajtás körülményeirl.
A' forvos ád kerületében kell utasításokat és tesz rendelkezéseket a'
dögvész meggátlására. Erre nézve a' csendrség, megyei hajdúk, st
katonaság felett is rendelkezhetik. Egésségi bizonyítvány nélkül tovább
nem eresztetnek a' marhák. A' gyanúsak 20 napig vesztcglenek, levágatnak és bröstül cltakarittatnak. Külrl csak bizonyos pontokon és utakon
tauiu's taoja.

leiuleltetett.

— A'

—

—

,

,

,

,

eresztetnek be, hol elbb legalább 2 napi vizsgálatot állnak ki. E' szabály
túlhágók elkoboztatnak. Dögvészes helyeken át tilos hajtani marhákat.
A' bejöveteli pontok hajtások kijelöltetnek. Ilyly 's más szemleállomásokon a' szemlészek jegyzkönyvet viendnek az átmen falkák számáról,
tulajdonosáról, bizonyitványáról idejérl és jövetele helyérl. Különös
figyelem fordittatik a' marhavásárokra, hol külön szemle tartatik, és az
idegen marhák elkülönöztetnek. A' gyanúsak elkülönittetnek és veszteglés
alá vétetnek. Es ezekkel azon csoport is elkülönöztetik melylyben a'
gyanús jött. Dögvészes helytl 4 mérföldre tilos vásárt tartani. Dögvész
esetében kell tudósitás és oktatás intéztetik a' néphez, kivált a' közlekedés
károssága fell, és arról, hogy a' vész a' kóranyag átvitele által terjed, mire
az idegen helyen vásárló mészárosok kis marhakereskedk és barangoló
kuruzsulók sokat tesznek. A' megbetegedést feljelenteni elnuilasztó tulajdonos szigorúan büntettetik. A' dögvész esetének feljelentése pedig
5pft. dijjal jutalmaztatik. 'stb. 'stb.
Sz. I.
Eííííi«».jli»t. A' tudásvágy, a' kornak e' legörvendetesb életjelensége, már
régóta vizsgálatai körébe vonta a' légköri 's éuhailati tüncménveket.
Har ezek határozott eredményre nem \ ezettek nem hiányoztak érdekes
hypothesisek 's a' további idk kalandos vállalatai is, mik szerint a' tudo,

,

,

,

,

—

:

mány

idj»íslásra haszniíltassék újra felnu>rültek. Nevezetesek e' tekintetben Áruijó nézetei, melylyeket az Annuaireben szokott közölni (lásd:
az 1840-ikit), 'a dr. Fraasnnk Görögországban tett tajiasztalatni. Azon
,
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egykor elterjedt vélemény, hogy az üstökösök hold 's csillagok befolyással vannak éghajlatunkra, nem látszik többé alaposnak a' tudósok eltt.
A' természet 's csillagvizsgálók leggondosabb vizsgálatai szerint ugy
tapasztaltatik, hogy a' kisebb csillagok befolyása észrevehetlcn. Ellenben
az emberek befolyása igen jelentékeny. A' földi (telluricus) befolyások
,

tenger gyakorol. Azon légkör, mclyly bizocsekélyebb szélességekben rövid id
alatt a' szárazföld légköre is lesz, fleg ha nyugati szelek uralkodnak. A'
mi tehát a' tenger rendes légmérsékletét megváltoztatja, ugyanaz a' szárazföld légkörének mérsékletét is megzavarja. A' tengeri légmérséknek
nagy változása származik az éjszaki égsark raérhetlen jégmezitl. Ott
nagy és rögtön változások szoktak lenni. Grönland keleti partja elbb
látogatható 's lakott volt. Hirtelen egy áttörhetlen jégkorlát gátolá meg
az európávali közlekedést, 's Grönlandot több századig épen nem lehetett

közt nevezetes az, melylyet

nyos napon

a'

tengeren nyugszik

a'

,

1815-ben e' jégtömeg mozgásnak indult, déli irányban eltávopartot több foknyi hoszszuságban szabadon hagyta. Éghajlatunkra legészrevehetbb befolyással vannak az úszó jéghegyek, melylyek
Spiczbei'g jegeseitl 's Baífins-Bai partjaitól jnck. A' nagy egész tömegtl dörg ropogással válnak el, midn a' habok alapjaikat feláztaták, 's az

látogatni.
zott,

's a'

esviz rögtön megfagyása hasadékaikban elegend kiterjedést' okoz e'
nehéz tömegek mozgásba tételére. Gyakran felolvadás nélkül jutnak el
alsóbb szélességek alá 's olyly nagy téreket borítanak cl, liogy behatásuk
1818 ján. 19-én Daymont kapia' légmérsékre észrevehet lesz. Például
tányt ilyly jégtömeg zárta el, 's vitte 29 napig déli irányban, míg az
éjszaki szélesség 44" 37' alatt sikerült neki magát kiszabaditanl. Az öt
:

bezárt

jégmez

14 lábnyira emelkedett

a'

tengerszin

jedés volt, hogy a' nagy árbocz csúcsáról nem
Ugyanazon év mártiusán Vii'ian kapitány az éjsz.

felett,

olyly kiter-

's

végét ellátni.
szélesség 41" 50' alatt
lehetett

—

igen sok jégszigetet látott, melylyek 7 órányi tért foglaltak el, 's 200
250
lábnyira is emelkedtek a' tenger szine felett. A' tenger nem olyly köny-

nyen melegszik
a'

mint a' szárazföld, a' mi nagy részint onnét j, hogy
mi tehát ezen átlátszóságot nagyobb mértékben csök-

át,

víz átlátszó. A'

vagy megszünteti, észrevehet változást fog okozni a' tenger temperaturájában, 's közvetlenül ezután a' tengeri légkör, és késbben a'
szárazföld légkörének mérsékében. A' tengervíz átlátszóságának ilyly
megzavarásai gyakran nagy mértékben fordultak el. Scoreshn közli,
hogy a' tenger éjszaki részeken gyakran olajzöld szint ölt
melylyet
medvizák 's egyéb tengeri állatkák okoznak 's hol e' szin uralkodik, a'
viznek csekély átlátszósága van. Talált ilyly zöld helyekre melylyek
60 - 80 órányi hoszszuak 's 15 órányi szélesek voltak. A' tenger sodra e'
zöldületeket egy helyrl másikra viszi. 'kS e' sötét helyek jobban áthevülvén, mint az átlátszók, más befolyást is kell gyakorolniok a' légmérsékre.
Vannak ezenkívül helybeli okok is, melylyek az éghajlatra lényeges befolyást gyakoroltak, de a' melylyeket kimagyarázni ekkorig nem tudunk.
1763-t()l 1764-re Francziaországban a' Sables tVOlonne nev homokvidék
's annak környéke hat órányira
némi meleg-oázist képezett a' Loire e'
télen, torkolatához közel befagyott, lO'-nyí hideg szakasztott félbe minden küls munkát, de a' Sables d'Olonnes-han meleg és fagynak nyoma
kenti,

,

,

,

,

,

,

;
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mit Eniian egy sihéiiai vidékrl beszél, hol
hó sein esik. A' légkört
's egy pehely
gyakian, jókora kiterjedésben, olyly elemek í'oglalják el, melylyek annak
;itl;ítszóságát lényegesen csíU-ckentik. Ezen anyagok olylykor kitör íélben
lev \ ulkánuktól származnak. Például szolgál azon roppant nagy hamuoszlop
mclyly I8l2-ben St.-Vineent szigetén emelkedett, 'a Barbados
szigeten déli idben teljes sötétséget okozott. De efféle gzt'ellegek olyly
vid('keken is nuitatkoznuk, melylyek vulkánokkal nem birnak, p. o. Canadában gyakran turdul el ilylyen jelenet. Bár honnét származzanak is a'
IViMnek llyly elsötétülései, a' légmérsékre mindenkor nagy befolyást gyakorolnak. Így szinte a' földrengések is. Amerika tropieus vidékein a'
bensziilöttek iigy tekintik az ismételt földrengéseket, mint termékenyit
es kedves eljeleit; st UinnhoJdt Sándor beszéli, hogy ers földingási
lökések rögtön estis idt hoztak. Hogy a' hanga vagy fekete mámorka
(lleidckraut) nagy mértékbeni égetése est és szélvészt okoz, már régi

sem

M'lt. ^Mt^'g iu'vc/.olesb, a'

tcleiikiiií

íi'

lé^-

folyvást enyhe,

,

vélemény, melylyrl
iólyamodást adtak

iJííro is

hogy

ir,

t.

i.

bordeauxi bortermesztk

a'

királyhoz a' szokásban lev hanoaégetés ellen,
niolyly a' szllkiiek ártalmas szeleket okoz. Az éjszakám, egy. státusokban Espii természetbúvár indítványba hozá hogy szárazság idején nagy
tüzek által mesterséges est eszközöljenek, és e' részben hivatkozik az
indiánusok régi tapasztalásííra, kik erdket 's réteket gyújtanak fel, ha
aratásaikat szárazság fenyegeti. Szinte Espi/ jegyzi meg, hogy Manehester város éghajlata tetemesem változiitt, mi<'»ta e' városban az ipar kifeja'

,

mióta számos gyárkémény füstöl esaknem naponkint es \ííu. Arago
mondja, hogy a' gyárkémények füstje a' légkört köröskörül több órá)iyira minden vlllanyosságtól megfosztja. Azon hatások közé, miket az
ember az éghajlatia gyakorol, tartozik a' mocsárok és tavak kiszárítása
is. lljszaki Amerikában a' szárazföld belseje más égliajlattal bir, mint a'
partok egy azon szélesség alatt a" nagy belföldi tavak közelében elenyészik ezen különbség. Olaszországban megjegyezték, hogy az évenkinti
esmenynyiség azon arányban növekszik, mint a' rizsföldek szaporodnak.
Legnagyobb betólyást gyakorolnak villanyoss;lgi tekintetben az erdk.
Ila valamelyly erd kivi'igat'k
minden iában egyegy villámvezet vész
el, 's egész vidék villanyos állapota változik. Ha erds vidéken a' jégeshöz szükséges elemek halmozódtak öszsze hatásukat megsenmiisité a'
fák folytonos, nyugodt hatása. í? tekintetben gyakorlati tapasztalatok
támogatják az ehnéletet p. o. a' sardiniai királyság szárazföldi részeiben
igen sok jégcs jár, melyly ro[)pant kiírókat okoz; de az erds tartományok, Val (l'Aoste 'sa't. sohasem látogattatnak jégestl. Erds és hegyes
kerületekben csaknem naponkint pcriodieus szelek is fújnak, fleg májustól septemberig legérezhetbben, melylyek szinte hat;íssal vannak a' szomlett;

:

is

;

.

:

széd légkörre.

Régi

's

közéjikorbeli

egyez

nem liagynak kétségben

tudósítások

hogy egykor egész orsziígok éghajlata különbözött a' mostanitól.
Ennek okát csupán a' vizek 's erdk eltnésében kell keresni. Németoraziránt,

szág Plinius idíjében sokkal hidegebb volt
egész Eurói)áról, nn'g ennek nagy részét vad
lehet az éghajlat 's növényzet
\iiUozatait

,

st
erdk

hasonlót

moiulhatnl

fedezék. Legjobban
(íin-ögországban követni.
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raelylynek egykori növényzetérl pontos tudósitásaink xannak. Fullmereyer
érdekesen irt errl az 1847-iki Augsb. Alig. Ztban. Cyprus egykor lepve
volt erdkkel, most a' sziget kopasz, erdtlen és vizetlen. Eufrat környéke, Kis-Ásia magas sikja, Persia, most meg anynyl pusztaságok, egykor
igen dúsak 's termékenyek voltak erd 's viz kifogyván, elszegényedtek
;

elridegültek. A' tropicus Afrika pusztai hegységeiben legújabban nyomok találtattak, melylyek ers és tartós eszések eredményeire mutatnak.
Egyptus is sokkal forróbb és szárazabb most , mint ezredek eltt. A'
's

a' Deltába húzódott, a' sykamore, akácz, olajfa, szltke
elenyésztek a' csekély nedvesség miatt, míg M. Ali újra meg nem kisérté
müvelésöket. A' Lotosvirág, a' halhatlanság jelképe, melylynek gyökerébl egykor egész vidékek éltek, nem találtatik többé sem Syriában, sem
Egyp tusban. Déli Francziaországban igen szomorúan tapasztalják, min
következései vannak az erdk eltnésének. Az erdk rósz gazdaság 's a'
forradalom által elpusztíttatván ennek igen kártékony befolyása volt^ az
éghajlatra. Most mindent elkövetnek ennek erdk ültetése általi javítására. Éjszaki-amerikában évenkint rengeteg s-erdségek tnnek el
hasonló fog történni déli Amerikában, Indiában, az óceáni szigetvilágban, Afrika nyugoti partjain, mihelyt a' mveltség ezen országokat eléri.
A' told testének ilyly elmeztelenedései változásokat szülnek az éghajlatban is, melylyek neiu csupán azon országokra szorítkoznak, hanem álta-

növényzet azóta

,

lánosan éreztetni fognak.

Magyarország éghajlatáról érdekes közléseket adott Vimmer

,

melylyek

fordításban az Athacneum 1837-iki 35 's o7-ik számaiban is megjelentek.
A' fels magyarországi hegyes vidékek durva éghajlatnak 's hidegebbek,
mint geographiai fekvésök hozná magával. Leghidegebb 's durvabi)
Szepes Sáros Ung
éghajlatú megyékl tekintethetnek Árva Liptó
éjszaki része, 's Mármaros is, hegyeinek saját helyzete miatt. E hegyes
vidékeken a' légmcrsék igen gyorsan változik. Kemény zivatarok, rögtön
záporok és
idváltozások olylykor borzasztó természeti tünemények
rendkivüli hóesések" gyakoriak e' helyeken. Ugyanezt láthatni Erdélyben
méris. Ellenben az alacsonyabban fekv, halmos megyék éghajlata igen
Vas,
Zala,
Veszprém,
sékelt, szelid és kellemes. Baranya, Somogy, Tolna,
Soprony, Pozsony, déli Xyitra, Nógrád, déli Zemplin, Heves egy része,
'sat. valamint déínyiigoti Erdély bujdosó csillagunk legkellemesb lakhelyei közé tartoznak. Az évszakok itt igen arányosan vannak elosztva 's
ersen, de a' melegebbek némi elsségével, elkülönözve a' telek rövidek
:

,

,

,

,

,

,

;

Es

rendszerint (mint 1— 5-hez) szelidek, gyakran egészen havatlanok.
gyakran van. Egészen különbíiz az elbbiektl a' sik és déli megyék
éghajlata 's légmcrsékc melylyek a' kis 's fleg a' nagy téren feksznek.
Itt a' nyarak igen forrók, inkálab szárazak mint nedvesek: a' telek rövidek, igen hidegek ha hidegek de rendszerint enyhék. A' tavaszok rövidek, a' nyár leghoszszabb, az sz legkellemesb évszak. A' szelek itt igen
gyakoriak 's némelyly télen a' zivatarok csak a' nyilt óceán tengeri szélvészeivel hasonlitliatók. Nyáron a' napok igen forrók, a' lég finom gzökkel tele, minthogy a' nedves ingoványoknak ers klgzölgésük van. Hol

's

,

,

a'

föld száraz,

gitik a' földet

a'
's

napsugárok viszszapattannak

még

teljes

szélcsöndben

is

a'

futó homokról, fehuele-

fölhúzzák

a'

finom porrészecs-
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megtöltik azokkal a' levegt. Ezáltal a' k'g Is szinte olyly forró
a' told szine, melylyet meztelen
lábakkal tapodni alig lehet.
Napnyugta után gyakran hihotlen hvösség áll be 's van eset hogy a'
hévmér, melyly délutáni 2 órakor 26" Réaum. mutatott éjí'él utáni két
órára 9 '-ra hanyaglott. St néha e' különbség még nagyobb is volt. A'
6ok és nagy mocsár 's lassan mozgó folyók e' honában a' nagy viztérnek igen ers kigözölgése van, 's a' tömérdek hallal és növény nyel pezsg
lápokon organieus testek nagy tömege megy rothadásba minek természetes következése, hogy hónapokig tartó 28 - 30 foknyi hségben, fleg
nedves években, döglelctes gzök fejlenek ki 's nyavalyák uralkodnak.
Egyébiránt az éghajlatot, különböz vidékeken tetemesen módositja a'
földalap minsége, 's ennek alkotó részei. Az éjszaki részek sokszor hidegebbek, a' déliek melegebbek lesznek ezáltal, mint geographiai fekvésök
magával hozná, llendesen a' hegyes vidékek hidegek befelé hsek 's
lejtségeik alján kellemesek, mérsékeltek 's melegek. A' hegyes helyeket
hazánkban légmérsék tekintetébl három régióra oszthatjuk u. m. a' Kárpát háta éjszaki oldalával
Miavától Nyitrában a' Verestorony hegyszorosig Erdélyben, melyly a' karpáti megyék éjszaki részeit, a' Székelyföldet és a' Fogaras hátát foglalja magában, 's melylynek a' Vág, Poprád
és Tisza forrásai, hatérjegyei. E' regio zord és hideg, 's physikai okokból
hidegebb, mint geographiai fekvése miatt volna. Második osztályzatba
tartoznak a' Garan forrása 's fels része, a' Hernád fels része, Ungh a'
fels Tisza, Szamos 's a' fels Maros. Ez szelidebb 's légmérséki tekintetben megközeliti a' geographiai fekvést. Az els osztályban sem búza,
sem szll nem terem, st rozs és gyümölcs sem érik meg; a' második
osztályban már szépen diszlik a' gabona- 's gyümölcstermesztés
's jó
években néha még a' szl is megérik. A' nemes
's bor azonban
a' harmadik legalsóbb hegyosztály sajáta, 's csak a' szélesség 48" 20' alatt
tenyészik az ország nyugati, 's a' szélesség 48'^ 15' alatt annak keleti
részében. Erdélyben a' bortermés csupán a' völgymagasságtól
a'
's
hegyek lejtzetétl függ. A' déli kárpáti megyék alsó hegyvidéke az
ország legszebb 's legkellemesb részei közé tartozik, a' le^obb éghajlattal
bir, 's mind termékenysége, mind légmérséke tekintetébl a' legnemesebb,
valamint az ország nyugati részében fekv hegyes vidék is Balatontól
le Horvátországig. E' vidékek egészen megfelelnek geographiai helyzetöknek. Magyarország hegyes részeiben az idjárás változó, 's lég és
meleg Igen sok rendetlenségnek van alá vetve. A' sikföld forróbb, mint
geographiai fekvése hozná magával. Itt a' nyarak tropikai természetek.
Befolyással vannak az éghajlatra a' fÖldszinét fedez növények is. Az
egykori mérhctlcn erdségek egy részét kiirtá 's most is irtja még a' birtokosok gondatlansága 's [)énz-szüksége, 's az erdk már ti)bbnyire ugy
megritkultak, hogy az éghajlatra csak csekély befolyással lehetnek. Sok
vidék, hol elbb vad erd volt, hegyi legelvé lett, 's elbb kopasz helyek,
most illatos növénynyel fedetnek. A' földmivclés haladásának kedvez
befulyása van az éghajlatra is. Károsb hatásuk van a' rothadásra h.ajlandó
növények
csicsóka és fkép a' kendertermesztésnek. Általában
}). o.
mégis az egésséges és savanyát lehel növények száma sokkal nagyobb,
mint a' fojtó anyagot terjesztké, 's igy a' hazai dús növényboritékról
kéket,

lesz,

's

mint

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

szlt

,
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hogy a' légkör javítására jótékony befolyással van. A' légkörnek kedvez az ország fekvése, a' földalap minsége 's a' hegyek helyzete is. Az ország dél felé van nyitva, 's a' mocsárok és lapályok egésségtelen gzei a' ritkán pihen éjszaki szelek által dél felé hajtatnak. A'
8ok bánya huta érczfejtés szinte hatással van a' légkörre. A' hegyfüst
nyarakon gyakran látható, 's kitünleg 18o4-ik év nyarán volt észrevehet. Égi tüzjelek, meteorok bven fordultak el utóbbi években. A'
déli sikokon délibáb, a' magyar fatamorgana, mulattatja az utast. A' színes
árnyak számos hegyvidéken ismeretesek a' mezei gazda eltt. A' villanyos feszültség száraz idben rendszerint igen nagy. Már vizforgatagot
's különösen nevezetes az, melyly
is (Wasserhose) vettek észre a' Tiszán
Bodrog mocsáriban 1816-iki jun. 18-án mutatkozott. Ezen emiitett év
kitünleg gazdag volt légtüneményekben. Forgószelek vagy kering
homokoszlopok nem ritka jelenetek. Földrengés igen gyakran látogatja

azt mondhatni,

,

,

h

;

,

hazánkat, aránylag más belföldi országokhoz. 1823-ik óta a' földingások
ereje inkább kelet felé terjedez. A' tiszántúli sikfóldek, Bihar, Szabolcs,
Szathmár , Beregh Ung 'sat. délfelé egész a' Bánságig nagy földrengésekben szenvedtek, nevezetesen 1834-ben.
Ha Magyarország éghajlatának egésségrei befolyása felett Ítéletet kell
bátran állithatni, hogy a' hegyes vidékek a' föld legegésségesb
hoziii
vidékei közé tartoznak 's az emberi nem +enyészéáének igen kedvezk.
Golyva látható itt ott, de nem közönséges a' hegyilakóknál; cretinek
pedig, kiknek száma p. o. fels Karinthiában olyly nagy, nálunk nem
találtatnak. Egészen másként áll a' dolog az ország lapos vizes részeivel.
,

:

,

A' váltóláz ezekben folytonos vendég 's a' tiszai bodrogközi sárréti,
ecsedi 'sat. mocsárok mérges kigözölgései legalább az idegenre gyilkos
ervel hatnak. De e' vád nem éri az egész magyar síkot, mert annak száraz
tájai egésségesek; csak a' mocsáros, kiöntéses vidékek nem menthetk
e' részben, melylyek az egésznek alig teszik század részét. Es már eddig
is történt valami azon vidékeken a' leveg javítására. Idetartoznak p.o. a'
csatornázások, melylyek által a' rósz hír Temesvár egésséges várossá
lett, 's fleg a' munkába vett Tiszaszabályozás (1. ott).— A' klimatológia,
fleg Humboldt Sándor tapasztalatai által, igen sokat gazdagult, és saját
T.
tudományos jellemet öltött ujabb idkben.
Egressy (iábor, magyar sziiimüvész, szül. Lászlófalván Borsodmegyében, hol atyja református lelkész volt. Iskoláit a' mískolczí ref gymnasiumban végezé honnan, már kora íQuságában ellenállhatlan vágyat
érezvén a' színészet iránt apja tudta nélkül eltávozott. Ennek sikerült
de harmadszor ugy
a' vándorszínészek körébl két ízben viszszahozní
eltnt, hogy híre sem hallatszott, mi miatt apja l)úskomor ln, 's ez
halálát is sietteté. Az ifjú színész lelkiismeretes szorgalma és hivatása
csakhamar szembetnt és rövid idn sikerült neki az akkor legjelesebb
kolozsvári dal- és színjátszó társasághoz szegdni. Kassáról e' társasággal
vándorlott Kolozsvárra, 's innen Budára, hol a' fvárosi müveit élet és
,

,

,

—

,

,

t

,

,

értehnesb kritika nem csekély befolyással volt tehetségei fejlesztésére.
Mindazáltal legtöbbet köszönhetett azon ösztönszer jó tapintatának,
minélfogva még úgyszólván pályája küszöbén mvészi tanulmány végett
a' jeles színpadokban gazdag Bécset meglátogatá. Itt különösen az udvari
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sziiiliúz
(Biirgthcater) kitn nevezetcssúgclnck cliissikus eladásait
tbgckony órtcleni- 's nagy figyelemmel kisérvén a' mvészet véghetlen
birodalmában egészen uj világ tárult tel eltte, 's eddigi homályos sejtelmeinek l)orúja mvészi önttidattá derit ki maga.sal)bra tör lelkében, mi
\églietlenl boldogltá, 's mélyebb buvárlatokra, 's nemesebb irányú
önki'pz.ésre vezeté. Khiiéleti és gyakorlati stúdiumának eredményei, nyomai, nuír a' nemzeti szinház megnyitása eltt feltntek játékán 's midn
18o7-ben az intézet ünnepélyes felavatásakor ennek tagjává lett, már az
els rangú magyar színészek sorában foglalt helyet, 's Vörösmarty „i4r/)«í/
ébredése'^ ezimü alleiíoriai
színnivébcn szembetn szabatossáffííal
szavala a kiüt szorep(''í. Azonban valódi nivészszé, a folytonos elméleti
tanulmányokon kivl mégis k'ginkább a' nemzeti szinpadoni hoszszas
gyakorlat az értelmesebb mübirálat
a' nemesebb versenyzési ösztön
képezé t. Fárad hatlan vas szorgalmával sok tekintetben diadalmasan
megküzdött azon akudálvokkal, mclvlveket a' mostoha természet^ fle<^
nem epén ers orgánumát tekintve, útjába gördített. Egressy Gábor
játékán a' mért tstént észre veszi azt, miszerint
benne az eleven képzelem, az átható ítélet, a' hérzelem, biztos emlékezet, a' teremt- és
eladó-tehetség, 's különösen a' színmvészet két legfbb kelléke
a'
nemesít (idealizáh't) 's egyéiu'sit (individuallsáh)) er öszhangzólag
mködik. ]\linek következtében az kimért, átgondolt, átérzett játéka,
mind szavalat, mind númikában biztos, kerekded, szal)atos, egyes részletei- 's egészben egyaránt változatos, jellemz, eleven, szép; mint
valódi, mint életh
meggyz, áltató; mint lelkes lélekemel; mint
,
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:

:

belsbl jöv mcgindit, szivet ráz. Az sokoldalulag jellemz játéka nem
mesterkélt nem modoros, hanem egyszer, természetes, de míívészi
:

,

nemességgel, nyugalom- és öntudattal párosnló. 'S bár a' fájdalom és
szenvedés viharos kifejezéseiben nem épen olylyera, mint egyebekben, a"
szini világ magas tragikumának legnehezebb feladatait is sok tekintetben
mesterileg birta megoldani, 's mind a'comikum, mind a' tragikum körében
hervadhatlan koszorúkat szcrze magának. ~ Ki ne ismerné és méltányolná
például Kean XII. Károly, Garvick, Moor Ferencz Krumm Illés,
Bolinghroke
Pierre
Gaslon
Párisi adós
Ströinhorst
Bánkban,
Peturbán, Valois Henrik, Arthur, Mátyás király, Brntns, Gritti rendkívül
különböz egyéniség szerepeiben ? l^^.s ki ne ismerné meg nagyratör
lángszellemét már csak azon magasabb izlést tanusitó tettében is miszerint a' t()meg közönyösségének daczára Shakespeare remekeit színpadunkon meghonosítani buzgólkodván, a' Lear, i/am/e/, Coriolán, Ot hello.
Viri-ik Henrik, Mnrbetk-fóle nagyszer szerepekben sokszor a' legszigorúbb kritika kivánatainak is megfelelleg míiködött.
Voltak azonban
Egressy mvészi életének bizonyos napfogyatkozási idszakai midn
részint szeszélyes természete, vagy más kiu-lmények miatt hanyagabban,
kellctlenel)bl játszott. 'S minthogy ekkor a' kritika néha kíméletlen túlszigorral is megrovogatá, ez fölötte érzékenyen hatott rá, ingerié 's
elkeserité, de mindamellett erejének méginkábbi kifejlesztésére is buzditá t.
184(i-ban Parist is meglátogatá 's ezóta barátja lett a' franezia drámáknak holott azeltt a' franezia regényes iskola hibáit és vétkeit ostorozó írói pártnak
volt egyik kitn korypheusa. tTgy szeretettel párosult
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színmvészeti képzettségét az is eléggé tanúsítja, miszerint növendék
színészek müvelése végett több ízben nyitott drámai iskolát, melyly
azonban különféle akadályok miatt kell virágzásra nem juthatott. Irodalmi mködését is leginkább a' dramaturgiának, a' magyar színi ügynek
szentelé; 's bár írásmódján némi német-tudósosmystícismushomályfátyola
ömlik el, sok szépet és igazat írt e' nagyfontosságú tárgy körül. Nézeteit
leginkább tudományos és szépirodalmi lapokban nyílvánitá, a' szerint, a'
mint egyik vagy másik lap dicsvágya- és hiúságának jobban tudott hízelegni. Innét az hogy utóbb még a' Honderbe is dolgozott, melyly
lapnak szerkesztjét pedig a' színpadon kíparódíázta. Heves, ingerlékeny,
nyughatatlan véralkata, a' forradalom alatt, rendkívüli viharával egészen
lesodorta
valódi hivatása pályájáról, 's olyly térre ragadta át, hol
semmikép nem találhatta magát valódi elemében. A' honvédelmi bizottmány által rátukmált szegedi kormánybiztosság sok kellemetlenséget
okozott neki ugy hogy utóbb kénytelen volt arról lemondani.
A'
budai vár bevétele után ismét tagja lett a' nemzeti színháznak
de
csak egyszer lépett föl miután az oroszok bevonulásakor a' forradalmi
kormánynyal együtt Szegedre, Aradra húzódott, honnan a' világosi
fegyverlerakáskor, Törökországba menekült. Nemzeti színházunk érdekében kívánatos volna vajha legfelsbb kegyelem utján ismét viszszatérhetne hn szeretett hónába, 's régi, eredeti pályáján mielbb lélekemel
elvet nyújthatna a' magyar mvészet barátainak.
Gábor testvére, Egressy Béni, mint magyar hangszerz ismeretes. O
Miskolczon és Sárospatakon végezvén iskoláit, 18o4-ben bátyja példáját
követve a' színészi pályára lépett 's 1837-ben szinte a' nemzeti színház
tagja Ion. A' forradalom alatt honvéd vala,'s a' komáromi capítulatío után
a' feladott várból Pestre jött, 's most ismét tagja a' nemz. színháznak.
Egressy Béni 1840-ben kezdé meg a' hangszerzést 's azóta több mint
100 darabra men kisebb nagyobb zenemüvet irt, mclylyek megható,
kellemes melódiájuknál fogva a' nemesebb magyar népzenészet világában
kitn helj'et foglalnak, 's mclylyek külföldön is nagy tetszéssel fogadtattak. Vörösmarty ,, Szózatára" szerzett dijkoszorúzott dala- magyar
nóták-, népdalok-, vocalnégyesck- romanczok-, gyászdalok-, énekek- és
indulókból álló zcneszerzeményei, részint nyomtatva, részint kéziratban a'
nemzeti múzeumban vannak letéve. Ezenkívül orgonára alkalmazta a' sz.
Dávid 150 zsoltárát, dicséreteket; éneklést kezd versekot el- és utójátékokkal, ugy mint a' helvét vallást követk éneklik. E' könyv is a'
múzeumban van letéve. Irodalmi mködése is figyelem- és dicséretre
méltó. A' nemzeti színház számára eddigelé 59 színmvet és 17 operát
forditott. A' Bálori Mária líonyady László czim magyar operák szöveirta, mclylyek Erkel Ferencz }e\cH zenéjével színházunkgeit eredetileg
ban eladattak, 's még mindig jó sikerrel bírnak. Legközelebb, Banhbán
czim eredeti operaszöveget irt, melylynek zenéjén Erkel dolgozik. V.T.
Egyed (Antal) szül. Székcsfejérvárt jun.13. 1779. Ugyanitt végezte a'
középtanodát, Pécsett a' phílosophíaí tanfolyamot, hol 1-801-ben a' ]):tpnöveldébe lépett 1803-tól 7-ig e' megye több helyein káplánkodott,
1807-ben sz. székíjegyz's a' püspökmegye kormányzója mellett titoknok;
azontúl pl(;bános Korsolán Bonyhádon, Pakson 's 1839 óta Duna-Föld,
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várt; azonkiviil alcsperes, 1832 óta koppán-monostori apát,

'a 1833 óta a'
romai classiciisok átültetése 's
az egyházi költészet. Ide tartoznak Oridiustól annak Keservei és pedig
a' IV-dik könyv Pest, 1823; és mind az V. könyv elször Székesíejérvár,
182G; másodszor Pest, 1847. Pontusi Elégiái, Pest, 1839; második
kiadás Péos 184'). Átváltozásai, kéziratban; továbbá TihnUus Elégiái,
az academia által kiadva Pest, 1845. Egyházi hymnusok a' római breviá1836. Kisénekes könyv,
rimiiból, Pest, 1835. Megváltó, Eszterg.
Öt darab
2-dik kiadás Székesíejérvár, 1834; 3-dik kiadás 1838.
alkalmi versezeten kivid 1801 — 36. cnditcndök még: Elégiái, Pest, 1831.;
másodszor 1838.; továbbá Bonyhád, Paks, Duna-Földvár leirásai a'
Tudom. Gyjteményben, némelyly halotti beszédei, 's kéziratban TolníiIcirása, 's négy rendbeli vallástani munka.
T.F.
vármcgye
Ej;yf<l«irusáK. E' tárgy lényeges különbséget képez korunk 's a'
melyly bennünlefolyt idszak közt. Egy alkatrésze azon válaszfalnak
ket a' középkor sötét életétl elválaszt, melylycn túl mindenütt csak az
ipar és kereskedelem korlátaira, szkkebl jogviszonyokra, és csak kis
körre szorított jóllét 's értelmiség nyomaira találunk. Azon kornak, egész
a' 18-ik század végéig, legkitnbb jellemét az egyedáruság képezi. Nem
volt ekkor intézet, nem volt törvényhozási vagy kormányi rendszabály,
melyly az cgycdáruság bilincseit ne hordozta volna. A' politikai jogok
kiváltságos kis osztály cgyedárujává tétettek, ha az önkény odáig nem
fejldött, hogy még e' kis részeltetést is megsemmisítve, az állami hatalom egészen egy személy kiváltságává nem törpittetett. így tehát természetesen maga a' törvényhozás is, melyly a' nemzet, és állami élet kifejldése 's jövje felett határoz, nem a' nép joga, hanem kasztok, vagy egyén
egyedánisága volt. llasontermészetek voltak a' birtokviszonyok. A'
a' blrtokszerezhetés, csak az aristocratla által bitoroltatott,
tulajdonjog
természeti jogok daczára attól megfosztatott.
's a' nép a' legszentebb
hogy Hyly helyzetben parlaggá silányuljon,
Egyedáruvá lett a' föld
minden magasb, st középszer mvelést is nélkülözve. Az ipari és kereskedelmi kör1:)en hasonlag kizárólagos jogok, kiváltságok uralkodtak. Az ipara' gyárak
forgalom
üzhetés, vállalkozási jog, kézmi telepek állítása
kisszámú néposztály
mind bizonyos önkényes rendszabályok szerint
cgyedáruságára bízatott, llylyenek valának a' czéh-intézetek melylyek
fonalai áthálózták az egész kereskedelmet, 's a' vállalati és ipar üzlet minden nemét. A' vallás maga, az egyházi jogok, a' kebel leggyöngédebb 's
legnemesb viszonyai egyedárus portékává aljasittattak hogy e' bókokból
még korunkban se szabadulhassanak ki mindenütt. A' polg. jogok melylyeken az end)8r élete, becsülete, személy- és vagyonbiztossága alapul,

magyar akadémia

lev. tagja.
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szinte elvonattak a' n<''p nagy tömegétl és csak kis töredék sajátává változtattak. Ilyly cgyedárus szellem kifolyása volt a' kaszt- rendszer, a'

hbériség egész

épülete,

a'

nép páriaszer osztályzata.

A' múlt század utolsó évtizede uj, az elbbi idktl lényegcsen különböz kor kapuja volt. Földnk másik felén, melyly ös erdeivel 'a végtelen
térségeivel alig ismertetett akkorig, uj hon keletkezett nagyszer szabadsággal, függetlenséggel és szabad intézetekkel, melylyek jótékony hatása
Európára is átsugárzott. A' tlild másik része, Európa felett is, uj szabadság

543

Egyedáriiság.

sugarai kezdenek szétterjcdezni, melylyek a' miiltnak homályát elzték.
egyedárusi bilincseket a' politikai jogmezn ugy mint a' nemzetgazdászatban, lerombolák. A' hbériség csak némelyly gyönge romaiban

Az

,

maradva még itt ott fen, eltöröltetett. Az egyedáruság megsznt uralkodó
elv lenni. Korunk már nem egyes kasztok érdekeire hanem az egész
emberiség javára 's kifejldésére dolgozik. Ellensége minden hbériségnek és egyedárus kiváltságnak. Valamint a' középkor irány- eszméje és
az akkori állami szerkezet sarkköve a' hbériség és egyedáruság volt, ugy
a' szabadság és jog-közösség.
jelenleg vezérelv
Ezen elv és irány a'
mint lerombolja a' hbéri épületeket az állami életben a' közjog mezején,
ugy semmivé teszi azokat a' nemzetgazdászatban is. Az ujabb, fejlettebb
tanok világosan bebizonyiták, hogy a' nemzetgazdászat tökéletesülése
lehetlenné tétetik az egyedáiiis kiváltságok által. Ki van mutatva, hogy
,

:

azok mellett parlagon hever a' földészct, mipar és kereskedelmi forgalom. Mert az egyedáruság kizárja a' versenyt, melyly az elhaladásnak
lényeges feltétele. Verseny hiányában, az egyedárus kiváltság által biztosított egyén semmi ingert sem érez arra, hogy szorgalmát kettztesse, hogy
gondot és költséget forditson mvei kiállítására tudván hogy minden
esetre biztosítva van eladása az egyedáruság által melyly a' közönséget
arra kényszeríti, hogy egyedül csak a' kiváltságosoktól vásárolhasson. Az
emberek az anyagi foglalkozások között lényegesen csak anyagi érdekek
és számitások által vezéreltetnek. Ha ugyanazon árt és nyereséget megkaphatják a' piaczon felényi ervel, gonddal és költséggel kiállított mvegondot és költséget nem fooják ugyanazon fokozatú
kért az ert
nyereségért kettztetni. Innen ered az iparczikkek silánysága. Ezért az
egyedáruságot tápláló állam mindig utánna áll e' tekintetben a' szabad
verseny mezején álló honnak. Az iparosok 's kereskedk közt nagyszer
iparharcz keletkezik, melylybcn minden versenyz fél mvei nagyobb
tökélye által iparkodik gyzni versenytársai felett, 's igy ezen harcz ered,

,

,

:

,

öszszes jóllétre Icgjótékonyabb. De nem csuaz egyedáruság által, hanem a' czikkek olcsósága is. Kiváltságok által biztosítva levén a' piacz az egyedárusággal biró
részére, olylyan árt szabhat mveire, milylyet önzése kivan. Ezen állapot
az érték-, árak-, és cserének minden józan fogalmát felforgatja, és azokat
természet ellenes viszonyokra alapítja. Mert az egyedárus nincs arra
kényszerítve, hogy müveinek becsét a' többség és társalom érdeke szerint

ménye az egész államra, az
a' mtökély hátráltatik

pán

határozza meg, 's a' köz érdekben, az érték meghatározására nézve saját
érdeket találja fel. A' müveket 's ezeknek értékét egyedül csak önmaga
ellenében vizsgálja és mérlegezi. Innen azon arányt melyly az adó és
vev közt a' verseny által teremtetik, és a' melyly a' társalom érdekeit
legigazságosabban képviseli, egy két embernek határtalan nyereségvágya
váltja fel. Az értékek egészen magán- és önkény szer jellemet öltenek
,

,

magokra, melylyek ugy és akkor emelkednek

,

a'

mint az egyedárusok

nyereségei kívánják. Es midn igy megzavartatik az ár és
értékek igazságos aránya és természetszer menete 's midn azoknak
rendes elveit az önkény és egyéni nyereségvágy váltja fel: megzavartatik a' társalrai élet minden mködése is. Mert az érték és árak józan és
igazságos arányán alapszik az egész társaság anyagi létezése is. Midn

kilátásai és

;
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az egye(l;iriisá»iji önkí^ny, nem levén verseny által korlátolva, szabadon
felcsigázza az árakat, legközelebb a' nép általános jólléte tetemes csökkené.st szenved. Mert a' l'elemelt ár nem engedheti, hogy ekkor is anynyian
és olyly menynyiségbcn vásárolhassanak, mint vásároltak csekélyebb ár
mellett. Innen a' lógyasztás csökken. A' nép kénytelen szükségeit szorosb
korlátok közé vonni. Elvezeteit öszszébb szoritja. Cryönyöreinek legnagyobb részét elveszti. Kiadásait csak a' legszükségesb tárgyakra szoritja.
Azon szerencsétlenek pedig, kik leginkább csak a' társalmi terheket 's
nem az állam jótékonyságait 's élvezeteit ismerik kik tehát a' fényzési,
els 's másod sziikség kiadások közt nem válogathatnak, mert az események és hibás viszonyok folytán még els szükségeiket sem elégíthetik
ki tökéletesen, ezek az élet feiitartásnak leglényegesb eszközeit is kénytelenek kisebb körre és számra szorítani. Mig tehát az egyedáruság a' kedvezményekkel jobban ellátott osztályoknál is némi jóllét- csökkenést idéz
el a' fényzési és másod rend fogyasztásra nézve a' nép tömegében
valódi nyomort 's Ínséget teremt. Általában pedig elmozditja a' szegény;

:

jóllét csökkenését, a' köz-boldogság sülylyedését. És hogy ezen
szegénység folytán az egyedárusi viszszaélések nagy befolyással voltak
mindenkor a' tömeg elégletlenségére 's mozgalmaira igen természetes.
Mindezen viszonyok öszszesen véve hattíssal vannak a' nemzetgazdászat
minden más nemeire is. JNIert azt eszközlik, hogy a' fogyasztás csökkenvén, a' közönség szükségei kevesb számú czikkekkcl Is elláttathassanak.
Ez legközelebb károsan hat a' kereskedésre, melylynek forgalma a' szükségek szaporodtától és a' szállítás emelkedésétl függ. És ha csak egy
iparágban állíttatik is fel egyedáruság, vagy csak egy tárgyát illeti is a'
kereskedelmi forgalomnak, a' veszteség és kár a' kereskedés és Ipar többi
nemeire is kiterjed, mert az öszszevont fogyasztás, a' kiadások öszszeszoritása egyéb ezikkek eladását is kevesiti. Á' mezei gazdaság pedig, mellzve a' fogyasztó közönség érdekeit kiválókig érdekeltetik azon okból,
mert a' mülparral és kereokcdelmi forgalonnnal szükségbeli, elválhatlan
éá mlndenna})! ka[)csolatban van. Nyers terményeinek feldolgozása és
kikészítése, azoknak a' fogyasztókhoz szálllttatása, és a' foldmiveléshez
kívántató mszerek 's kellékek megszerezhetése képezik közöttök ezen
szkséglxdl kapcsokat. Ila a' fogyasztás és forgalom az árak miatt csökken, csökkenni kell a' foldmlvelésnck Is nem csak az általános fogyasztás
menete folytán, hanem már azért is, mert akkor a' müi[)ar-czlkkek eladása
a' mezei
gazdáktól Is sokkal kevesebb
és a' forgalom Is csökkenvén
menynyiségü termények fognak vásároltatni. A' termények drágaságára
a' foldmiveléshez kívántató eszközöknek az cgyedáruság miatt emelkedett
ára is lényeges befolyást gyakorol. Különösen kiemelik még e' tekintetben
a' socialisták a' munkások sorsát is, melyly az cgyedáruság által szinte
tetemesen nehezíttetik. Ks pedig nem csak az által, mert az egyedárusi
ílrágaság folytán élvezeteiket nevezetesen öszszébb szorítani és csak legels, legehnulaszthatlanabb szükségeikre kénytelenek szorítkozni, mi nálok
többnyire az inség és nyomor fokáig szokott sülylyedni mig a' többi
osztályoknál csak a' fényzést vagy legfeljebb a' kényelmeket szoritja
öszszébb, hanem az által is, mert a' fogyasztás csökkentével a' numkás
kc/.ek szüksége is fogy, mert a' numkás kezek száma mindig a' fogyn-^z-
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tandó érték menynyiscgétl tiigg. És a' mint az egyedániság a' fogyasztó
közönséget mind az áruk jóságára, mind azoknak árára nézve kizárólag
ugyanazon önkényt alapitja meg a'
a' kiváltságosak önkénye alá veti
munkásokra nézve is. Ezek, mint a' közönség, egészen az egyedárus szeszélyeitl és önzésétl függnek. A' mint megzavartatott a' piaczon az
értékek és árak természetszer, szabad egyezéstl és viszonos szükségektl függ folyama épen ugy zavartatik meg azon igazságos arány is,
melyly a' munkások bérc és szüségeik közt, kell, liogy létezzék, ha életük
fentartását és ezen osztály nyugalmát lehetvé akarjuk tenni. Ezen bér
igazságos al-ányát, melylyet rendesen a' munkakereset és munkás szám
közti párhuzam szokott meghatározni, egyedáruság mellett a' kiváltságos egyénnek önkénye váltja fel. Ez leend azon mérleg, melyly a' munkás
bérét meglatolja. Az fog tetszése szerint egy, a' társalomban legszükségesb
és leghasznosb néposztály sorsa és élete felett határozni. Hogy ezen
önkényt az iparosok kik a' tkék és gépek kedvezményei által úgyis
nyomasztólag hatnak a' sokkal nagyobb szárau, de semmi tkével sem
biró munkás osztályra, kiválólag károsan alkalmazzák cgyedáruság mellett a' munkás bér meghatározásánál, igen természetes, valamint az is.
hogy az egyedáruság képezi mély forrását azon gylöletté faj\dt ellenszenvnek, melyly a' vagyonosok és proletárok közt létezik. Az egyedáruság válaszfalat vont közéjök, melylyen túl kéjelgés gyönyörök és fényzés özönlik, innen pedig éhségig terjed nyomor, meztelenség, és az inség
minden neme látható, 's olyly akadályt képez, melylyet mig el nem hárítunk, a' vagyonosok- és vagyontalanokat egymással csak némileg is kibékíteni, és érdekeiket csak kissé is öszszehangoztatni alig lehet. Mint a'
hbéri egyedáruság, melyly a' politikai és polgári jogokat, földbirtokot és
hivatalokat zárt kör tulajdonává tette ugy a' nemzetgazdászati egyedáruság is, melyly csak drágaságot, tökéletlenséget és munkahiányt szülmegelégletlenséliet, mindenütt^ nyomort, Ínséget 's fkép a' néptömeg
gét idézé el. És e' mellett igen természetes volt azon kornak szellemi
hátramaradása, sötétsége, vakbuzgósága, és ész-szegénysége is mert a'
szellemi élet és haladás lényegesen feltételeztetik az anyagi kifejldés által.
Az ujabbkori nemzetgazdászat tanai az egyedáruságnak mindezen káros
oldalait kifejtvén, tisztára hozták azon elvet, hogy a' társalmi erk lehet
kifejldése, és hasznossá tétele lényegesen iugg az egyedáruság eltöröltetésétl. Innen az ujabb korban mindenütt megszntetik az egyedáruságot,
korunkat minden elbbi
's azon roppant mszorgalmi haladás, melyly
idk felé emeli lényegesen tnlajdonitható az egyedárusi korlatok és
;

;

,

,

,

,

,

l)ékók öszszetörésének.

]\Iidn azonban korunk az egyedáruság károsságát elismerte elismerte
egyszersmind azt is, hogy az iparszabadság elve egész általánosságban íen
nem állhat, hogy lehetnek esetek, mclylyekben szükséges és czélszerü az
alul némi kivételeket tenni. Innen az egyedáruság mint uralkodó elv megsznt ugyan napjainkban létezni, de egyes esetekben ma is alkalmaztatik.
Ilyly kivétel történik nevezetesen azokra nézve kik a' mipar körében
uj találmányt, uj tökéletesítést mutathatnak el. Nem lehete be nem látni,
hogy az egész nemzetgazdászat kifejldése és általában az állam anyagi
épülete a' tökéletesít találmányok által feltételeztetik. Ha pedig kellp
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jutalom

által

elegend ösztön

és inger nembiztosittatik,

a'

javítás és töké-

Ez történnék nevezetesen akkor, ha az
iparos taláhnányának használata és jövedelmezvé tétele felül nem biztosíttatnék, l'^z részint elfojtaná a' búvárkodás és tökély felé törekv újítás
szellemét; részint azt eszközlené, hogy a' mvészek inkább sírjaikba
letesítés egészen lehetleníttetik.

vinnék magokkal

uj eszméiket és felfedezéseiket, mintsem minden önhaszon nélkül, mások nyereségére, saját költségük mellett, világosságra
hozzák. Ennek elkerülésére, a' stúdium és szorgalom jutahnazására, 's így
vís:»ont felébresztésére is legczélszerübbnek találtatott, hogy bizonyos
idre az uj találmány a' felfedez egyedárujává tétessék, és ez az állam
által biztosíttassék. Korunk, az egyedáruság minden káros oldalai mellett
is nem kétkedhetek itt, hol sokkal nagyobb haszonról, és nem az egyedáruság által elfojtott mü- tökély hátramaradásáról, hanem épen ellenkezleg,
nagyobb tökély kifejtésérl volt szó, a' szabadság rendszerétl némi kivételt tenni. Innen eredt azon roppant haladás
melylyet Anglia a' gépek,
mszerek és mindenféle iparágak tökéletesítésében tn, 's mihez a' száraz
föld egy államát sem hasonlíthatni. Az angol tövényhozás ezzel már a'
17-ik század óta foglalkozik. Legújabban Bvougham törvényjavaslata
ment keresztül, mely ly az 1835-í sept. 10-í statútumnak eredetét és alapját
alkotja. Austria ezen cgyedárusilgi találmánybiztosításra és rendezésére
1832 év martius Hl-rl hozott rendszabályokat. Ezen elv alkalmaztatík
Frankhonban is. Itt már az 1791 jan. 7-i törvény elísmcré az ilyly egyedáruság szükségét, a' találmányt a' természeti jog szerint mindenki sérthetlen tulajdonának vette 's 5
10 15 évi eo-vedárusáíjot biztosított a'
feltalálónak, l^zen idtl kezdve a' császárság és restauratio alatt több
rendelkezés jelent meg, melylyek az 1844-i július 5-i törvény által fejeztettek be. Az ilyly kivételes egyedáruság elve általában egész Európában
elfogadtatott és alkalmaztatík Spanyol, Dán, Svéd, líelga
Holland,
Német-, Ohiszorsziig 's a' többi államokban is. Hasonló kivétel történik a'
szellemi müvekre nézve is. Xchoüv az írók szoro-alma és haladása mintlen jutalomtól megfosztassék müveik egyedárusága biztosíttatik, többKorunk
nyíre az örökösök részére is, az utánnyomás elleni tilalmak által.
nt'melyly nagyobbszerü közlekedési vállalatok ;íltal tünteti ki magát,
lulnök a" gzhaj(')k és vasutak, l^zeknek kiállítása rop[)ant tkéket igényel. Hoszszasb ideig nyereségre nem is számithatnak a' vállalkozók. Es
,

— —

,

..11

,

—

a' nyereség és jövcdelmezés a' jöv eseményeitl, változásaitól íiiggvén, kétséges szokott lenni. Hogy tehát mínde'mellett ezen vállalkozási
szellem el ne csüíjíredien
szinte euyedárusíííríial szokott felruháztatni.
Ilyly egyedánisággal bír 1831 ót:i a* dunai gzhajózás. Némelyly helyeken a' vasúti vállalatok az állam által vétetnek át, vagy kezdetnek meg,
és egyedáruságra alapittatnak. A' verseny kizárta azonban mindenütt elnuitatta káros oldalnit is, kivált ha a' fcls!)b hatalom nem gyakorla befolyást, vagy ha az egyedáruság Igen hoszszas idre terjesztetett. Az állam
még számos helyeken más érdekekbl is szokott magához vonni egyed:'irus (ízikkeket. Va<>y t. i. jövedelmi
vao-y biztossiiüí tekintetek arra
bírtak némelyly államokat, hogy bizonyos czikkek készítését ne bízzak
szal)atl versenyre. Ide tartozunk legtítbbnyíre a' puskapor, és pénzkészilé's, mi állami tekintetek által iuazoltatlk. .Müu-ukhoz szokt;ik
vonni mt'i;

így

,

,
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sóbányászatot és sókereskedést, postákat, doliányárulást ds gyártást

—

így Austriában a' só, melyly évenkint 5 6 millió mázsa fogyasztást
mutat el, és a' dohány, melyly Magyarországon kivül 10 12 millió ft.
évi jövedelmet hoz be, az állam egyedárusága alá tartoznak, más bányai
is.

—

czikkekkel pénzveréssel 's lotteriával együtt. Frankhonban államegyedárusági czikkek a' só, dohány, melylyeket épen azért magánosok felette
csekély menynyiségben állitnak el puskapor, posta, pénz, útlevél. Régebben a' játék és lotteria is ide tartozott. De korunk ezeknek erkölcs
rontó, és szegénységet terjeszt irányáról meggyzdve levén, nem találta
az állam méltóságához és erkölcsiségéhez illnek, hogy azokat önmaga
jövedelemforrásává tegye és azért Frankhonban, mint több más elrehaladottabb államokban is eltöröltettek. S[)anyolhonban a' higany-elállitás
is egy tárgya az állami egyedáruságnak; Oroszbirodalomban a* pálinka;
és Poroszhonban a' gyorskocsizás és országos közlekedés.
Nem lehet tagadni, miszerint bármikép tekintsük és rendezzük is az
egyedáruság minden káros oldalaitól soha sem szabadittathatik fel. Az elhozott kivételes eseteknek is vannak tehát olyly eredményeik
melylyek
károsan hatnak a' jóllétre, és akadályokat gördítenek a' magasb és sebesb
kifejldésre. A' közlekedésen kivül leginkább áll az akkor, ha az egyedáruság els szükségü tárgyra használtatik, mint p. o. a' sóra. Vagy ha ott
is alkalraaztatik
versenye lehet lenne és
hol a' közönség mködése
veszélyessé nem válhatnék, mint p. o. a' dohányczikknél. Az államok
azonban, nehogy az ad<') által túl terheljék a' népet, és hogy jövedelmeik
még is elegendk legyenek, szükségesnek látják olylykor ilyly egyedáruság gyakorlatát is. Különben a' többi esotekl^cn részint a' készítés és árulás által veszélyeztethet biztosság, részint a' szellemi haladás és tökéletesülés igényei követelik az egyedáruságot. Másrészt az egyedáruság
idejének korlátolása által is oda mködnek az államok
hogy minélkevesbbé éreztessék az egyedáruság kellenietlcn hatása.
Sz. I.
Egyenes adók. Mieltt az egyenes adó nemeit egyenként tárgyalnék:
szükségesnek tartjuk némi általános észrevételeket elrebocsátani az adóügy körül. Adó általában azon rész a' magánosak jövedelniébl melyly
a' társalom szükségeinek fedezésére szenteltetik. Kiveti a' fejedelem, törvényhozás, vagy a' nép maga, az államformák szerint. Csak akkor i«;azán
törvényszer, ha az állam cserében ez áldozatért, hasonértékü elnyt,
vagy jót szerez polgárainak. Ilatiz forint elég minden család biztosságára,
's egyéb kormányzati jótétemények eszközlésére, némileg fosztogatásnak
tekinthet, ha az adó például húsz ftig emeltetik. Csak ilyly határok közt
kell érteni, liogy az adó, neme a' legjobb beruházásnak. Az adó elmozdítja a' terményzést
menynyiben biztosságot szerez 's eszközül szolgtil
olyly dolgok elállitására
melylyek viszont a' munkát mozdítják el,
milylyenck az utak 'stb.
mintha a' társalomnak
de nem áll egészen
semmi veszteséget nem okozna, 's hogy ez viszszauyerné részenkint,
mit általában fizet. Hibásan állitja Voltaire, hogy azon millió, nielylyel
p. 0. az angol király rendelkezhetik évenkint, a' fogyasztás által ismét
viszszafoly a' nép zsebébe. A' valóság ngy áll, hogy a' melyly értéket az
angol király ingyen kap, nem ajándékozza viszsza , hanem cserében adja
más értékért, fíamilfon hasonlata szerint, miként az, ki a' kereskedtl
35 *
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Nem

elveszi tallérait, liogy aztán uoyancsak tle portékát vegyen rajtok.
ozóluiik itt az állam na^-y nu'ltóságainak fizetését birálni
olyly alapon
nyugs^zik az, melylynck í)inil!itíi nem tartozik a' nemzetgazdára. Csak egy
;

—

nemzetgazdasági tévedést vihigositánk f<)l.
Az adó valódi forrása olyly
jövedelmekben fekszik melylycknek természete szünet nélkül megújulni
a' föld, töke, numka vagy ipar jövedelmein. Ila a' terményzés alapjaira
és eszközeire vettotik az suló, az ipar csökken, 's mint (Jenoresi mondja,
egyszersmind a' |)énziigy forrása apad. Xémelyly körülmények közt mindazáltal nem kitszott fgt'szen helytelennek, adót vetni magára a' tkére és
földre például öröködés esetéhen. Azonban e' nézetet is ersen megtámadja Fiore-i Estrada. (Cours éclectique d'économie politique
traduit
,

,

,

de Tespagnol par M. (ialibert).
Ililrom neme van az adórendszernek
állandó (Vimiiot^xe), aránylagos
(proportionnel) fokozalos (progressif). Nem szükség az elsnek egyenetlenségét, igaztalanságát mutogatni. Vegyük a' föld jövedelmeit, mi különböz a' föld termékenysége ? mi külön bözoleg jövedelmeznek az ipar
külön ágai ? Aráin/lat/os adó, mclyly a' jövedelembl mindenütt aránylag
vesz el, a" legszokottal)b adónem. A' fohoz-dlos adó semmit sem vesz el
ki alig élhft, ellenben fokozatosan emelked arányban követel a'
attól
gazdag j()vedelmébl. Például, semmit sem kíván száz forintjövedelemtl,
kétszáztól már egy forintot, háromszáztól kettt 'a igy tovább. Ellene
vetek, hogy ez emelkedés végre elnyeli az egész jövedelmet, azonban egy
l)izonyos fokozaton meg lehet állapodni. Fokozatosság nélkül minden
adóban van némi igaztalanság. Elvben -a' iiro^ressiv adót nem lehet meo-támadni. Az aránylagos adó sokszor elveszi a' nélkülözhetlent a' szegénytl 's legyezi a' gazdag fölöslegét. Általában az érték változandósága is
nagy egyenetlenséget okozhat az adók arányos kivetésében. Ila például
a" törvényhozás tiz forintot vet ki
ez öszlet nem egyformán nyomja az
a«lóHzetket azon tiz forint értéke változó levén a' helyek szerint. Ez
:

,

,

,

,

,

efrvenetlenség ellensúlyozására tdioha lehet itroíjressiot kitalálni és meg-határozni. A' dolgok értékének habozásait legjobban kiegyenliti a' közlekedési eszközök iavitása ngvanazon birodalomban orszáuban. Az adóüjív
körüli reformoknak fokozatos arányra kell törekedni , melyly igazságosabb,
,

méltányosabb, mint az iwló úgynevezett egyenlsége, melyly valóban a'
leíjszörnvübb eíivenetlcnséo'.
Ivözad()k alatt rendesen a' központi kormány költségeire szükséges
adókat értik. Ezek azonban nem meritik ki egészen a' közterheket. Ide
sorozhatok azon terhek is, miket a' tartományok, departementok, községek
fÖlhatalmazásn;!! fogva
szednek helyi szükségeik fedezésére.
Vannak továbl);i adók melylyek semmit sem hoznak be a' kincstárnak
ilylyenek az igen magas behozatali vámok. Szinte prohibitio ; de hiszen
tz is adó. Ha valamelyly termék be\ itelét megtiltja az állam, azért hogy
hasonh) term(ínyzés(''t védje
ezen terményzésért fizetett magasabb ár
valóságos adó melylyet a' fogyasztó fizet a' gyártónak. Senki sem veszi
kétségbe, hogy az adónak meg kell álla[)odni azon ])onton, melylyen túl
a' fogyasztás sznnék meg az áruk drágítása által. Azonban szerencsétlenségre, ez eredmény nem rögtöni, nem oUdy felötl, míg lassanként
megtámadja a' tvl<éket 's hanyathísra viszi a' nemzeteket. Kégi igazság
,
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,
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a' politikai gazdaságtanban
hogy a' legmérsékeltcl:)b cs logiubí)
alapon nyugvó adó többet hoz be, mint a' melyly hibás alapon nyugszik
's igen magasra vau csigázva. Az adó egyenesen azon arányban nyomja
az adó leszállítása több
a' fogyasztást, a' mint öszlete emelkedik
's
lökést adván a' fogyasztásnak, növeli a' megrótt termékek jövedelmét.
hogy a' kincstár
A' pénzügyérek sokszor folyamodtak ez eljárásiioz
bevételeit szaporítsák. Csak sir Bobért Peel reformja eredményeire hivatkozunk e' részben napjainkban 's régebben Huskisson indítványára a'
czukorvám leszállítása körül. A' kincstár jövedelme kétszereztetett
néhány év alatt 's a' czukorfogyasztás háromszor anynyira emelkedett.
Ezek fölött az adó leszállítása mellett még egy nagy tekintet szól. A'
szerfölötti adó erkölcstelenséget mozdit el. Bünteti az ipar fejldését,
elkobzást és csalást, 's a' bevallásnál hazugságot idéz el, 's más részrl
kémkedést, föladást 's a' hatalom viszszaéléseit. A' tapasztalás azt is
tanúsítja, hogy az adó mérséklése mellzhetlen föltéte az igazságos felosztásnak, 's a' lehetségig egyenl kivetésnek.
Kérdés végelemzésben kire esik az adó ? mert tudva \iin, hogy hatása
nem állapodik meg az adózón, ki azt fizeti. Ila tudjuk kire esik valóban
az adó csak akkor lehet kivetésérl és beszedésérl a' Icgegyszerübl),
legközvetlenebb 's legkevesbbé költséges módon rendelkezni. A' physiocraták azon hitben
hogy végképen a' l'öldbirtokosok íizetik a' közterheket, egyenesen a' földet akarák megróni, mint a' melyly nézetök
azaz
szerint egyedül hoz uj értéket a' terményzési költségeken felül
tiszta jövedelmet. Qiiesnay az államot a' föld közbirtokosává tévé, bizonyos állandó, meghatározott arányban, 's a' tke kamatját és a' munkás
napidiját tehermentesnek monda. Ricardo ki alapos tanulmányokat tön
az adó körül, ugy találja, hogy mindennem adót mindenkor a' fogyasztó
fizet, a' terményz azt a' termelési költségek közé róván föl, 's ha sziU<séges, más ágra fordítja tkéjét és szorgalmát. Mill elfogadta e' véleményt.
Say K. J. megengedvén hogy elvont szempontból /?/cíír(/onak igaza
lehet
azt hiszi , hogy valóban mégis soha sem jut a' termeszt azon
helyzetbe, hogy egészen megfizettesse a' fogyasztóval adóját, egy rész
nincs
mindig önmagára esik. '8 utána veti e' frauczia nemzetgazda
olyly
adó, melyly a' polgárok több osztályaira nem esnék. 'S ezért
,
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,
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:

nem

ugyancsak Say szerint, az adó alapjait elegendleg szaporitni kell, hogy
termesztk, ha egy adónem által nem érintetnek, alája essenek egy
másiknak. Saynek e' következtetése igen széles. Ricardo nézete menynyiben helyes, ekkép módosítandó
az adók lassankent a' fogyasztóra
nehezülnek, tüstént nem mindig fordul el e' jelenség.
Vauban óta sokszor mutogatták olyly egyetlen adó elnyeit melyly
a'

,

:

,

mellett ki lehetne kerülni minden önkényt, igaztalanságot költséget 'stb.
Azonban még senki sem találta föl módját ilyly adónak, melyly arányban
,

lenne mindenkinek jövedelmével, fölöslegessé tenne a' hatalom részérl
minden gylöletes és hasztalan nyomozást, 's a' helyett az adózó nyilt,
szinte és jogérzelmü nyilatkozatára támaszkodhatnék. Még igen meszsze
vagyunk Vauban és a' physiocraták eszméjétl. Azonban a' pénzügy
lassanként e' fejldés fölé emelkedik a' nemzetgazdasági eszmék terjedése,
a' közerkölcsiséff elhaladása által. Az adózók mindig több több részt
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vcízuek a' íVlüsztábbau és az adúíolötti rendelkezésben. Anglia példája
mi részben Peel Róbert tört utat a' jövedelmi adó által, elbbre
viszi e' kérdést. A' jövedelmi adó látszik lenni azon egyedüli adónem,
nu'lyly a' Icgboszautóbb közvetett adók helyébe fog léphetni. Azonban
aligha egyetlen adó :ilt;il magasra lehetne emelni az állam jövedelmeit. E'
rendszer t'ólállitás;inak tehát a' közköltségek alászállitásával párhuzamban
kell haladnia. Honnan ismét a' kormányzás egyszerüsitése 's a' hadierö
is,

kevesbitése

'stb.

következik.

Azonban menjünk közelebb czélunkhoz. Szóltunk fönebb az adó tudományos fölosztásáról három nemre. A' pénzügy, és államok költségvetése
rendesen más felosztást mutat. Közvetlen vagy egyenes, és közvetett adórendszerrl van azokban szó. Egyenes adó, melyly az adózótól jövedelme
egy részét számszerint és közvetlenül követeli, arányban némelyly látható
jelenségekhez, inilylyenek a' töldbirtok, lakhely, udvarhely és ablakok
száma 'stb. A' UüXii'ctell adók közvetve vámszabályok 's egyéb, a' fogyaszt;lsi ezikkek különös
használatáért, vagy egy helyrl más helyre, egy
tartományból másikba (vámok) 's a' mezségrl a' városba (accisa) szállitásáért szedetnek. E' czikkben csak az elbbiekrl, az egyenes adó nemeirl
szólandunk egyenként, szemeltt tartván mindazon nemzetgazdasági,
))énzügyi és egyéb tekinteteket, mikbl az adónemek megítélésében kiindulni szükség.

Az

adók személyiek

vagy birtokra és végre jövedelemre
személyt illetkrl szólunk. Ezek közt a'
a) fejadó, egyike a' legrégibb, legegyszerbb adónemeknek. Szorosan
alkalmazva, az állam minden polgárai fizetik bizonyos életkortól kezdve
Aagyoni és jövedelmi különbség nélkül. Honnan következik, hogy ez adó
minden egyesre nézve csak igen kevés lehet, mert különben a' szegényebbektl lehetlen beszedni következik továbbá, hogy ezeket jobban
terheli, mint a' vagyonosbakat. Ezért ez adónem ma már többnyire
teljesen öszszelérhctlcnnek tartatik az igazság és emberiség törvényeivel.
Mi miatt több országban meg \an szüntetve, 's hol még fenáll is, ers
ostrondásnak van kitéve napojiként. Anynyi igaz hogy egy adó sem áll
olyly ellentétben a' polgái-ok adózási tehetségével. ^lindazáltal mellette
is hoznak föl védi némi figyelmet érdeml okot. Mondják, hogy az állam
minden ))olgárnak egyenhi (Walmat biztosságot nyújt 's ezért az állam
tzükségeinek fedezéséhez j;»rulni minden polgárnak egyenl kötelessége.
Azután kétségkívül különböz viszonyokra oszlanak a' polgárok, egyik
nagy vagyont szerez, másik szegény marad, 's a' szerint többé vagy
kevésbbé veszik igénybe az állam ótalmát. Mindez azonban nem változtat
a' személyes köí(!lességek egyl'ormaságán az állam ir;ínyál>an
csupán az
anyagi ^ ilágban idéz el olyly fokozatot, melyly aztán más adónemek
által egyenlittetnék ki. Itt kiki tehetsége szerbit rovatik meg. A' személyes vagy fejadót e' mellett megáll hatónak vélik némelylyek
mint a'
személyi kötelességnek megfelelt
melyly egyszerségénél fogva a*
társalmak eredetéig viszszavihet. Kezdetbm ujivan m('<r réiribb a"
legyverfogási kötelesség. Igaz, hogy már ekkor volt némi különbség. A'
gazdagok fegyveres népökkel jelentek meg, lovakat adtak azonban
a' fegyverfogási kötelesség általános volt. Ugvanezen eszme valósítását
egyenes
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a' fejadóban. Honnan némileg democrat szempontból is védhetik,
mint a' melyly a' törvények eltti egyenlségnek kifolyása. Anynyi
bogy ez adónem igaztalanságát más adónemek
mindenesetre igaz
kiegyenlitik. Ha a' fejadó egyedüli adónem volna
ki hozná kétségbe
égbekiáltó igaztalanságát ? Egy adórendszerben kell tehát azt gondolni,
melylyben az adóképesség külön fokozatai tekintetbe vétetnek másnem
adók által. Szükség, hogy minden, valamelyly államba behozott adónemek
egy egész adórendszert képezzenek, melyly által mindenki tehetségéhez
aránylag járuljon a' közterhekhez. Mivel azonban e' tekintet némileg
igazolja a' fejadót, nem menthet bármelyly, alapjában hibás adónemet.
Megtörténik az is hogy az igazságtalanság csak látszatos. Például az
úr fizeti cseléde bérében, e' helyett is.
Mindenekfölött azonban pénzügyi szempontból ajánlják a' fejadót. Sok jövedelmet ad, bármi kis öszlet
magában. A' népesség ötödrésze fizetheti 's félszáztulira (% ^,f,) tehet,
a' nélkül, hogy a' szegényebb osztályok általa rendkivül terheltetnének,
melyly osztályok aztán egyébbel ug}- sem j;írulnak az állami költségek
fedezetéhez.
Beszedése sem kerül aránytalanul nagy költségbe. A'
rendes adószedk teljesíthetik azt. Azonban sok munkával jár
mert
körülményes adótáblákat teszen szükségesekké, miket csak szoros ellenrzéssel tarthatni rendben. Jól rendezett államokban néj)öszszeirás és
egyházi könyvek szolgálnak eszközül adótáblákhoz, miknek ekkép statisticai becsök van. Folytonos javitása szükséges ez öszszeirásnak, mert ez
adó a' népességgel aránylag nö. Nagy városban is nehéz az ellenrség, hol
szüntelen
és fogy, ki és befoly a' népesség, 's hol egy fedél alatt
számos család lakik. Idejárul hogy a' hol a' f öldmivelést íelülhaladja az
iparzés, a' népesség szerfölött szaporodik 's a' vagyon
túlnépcsség
mellett olyly aránytalanul van felosztva, hogy mindig van sok család
a' szükség azon szélén, hol alig képes élelmét naponként megkeresni.
Ilyly halmozott
nagy részben az élelemszükségig szegény népesség közt
általában minden egyenes adót bajos beszedni. Itt a' fejadó \s, bármi
kevés, könynyen a' nélkülözlietlenbl vészen el. Kevésbbé nyomasztó ez
adónem, hol a' vao^von nem anvnvira eorvenetlenül Aan felosztva. Ariftocratiában olyly szinben tnik föl ez adó, mint szegényterhclu
elnyomó
eszköz 's ezért politikátlan. De igazságtalan is, mert aristocratiábaii
már az állam eljog védelme alá helyezi a' birtokjogot is. A' nemzeti
vagyon nagy részének élvezhetésébl,birhatásából a' népesség nagy része
ki van zárva. Nem egyenl jogok
tehát nem is egyenl kötelességek,
egyenl terhek. 'S különös hogy mégis kevésbbé divatoz ez adónem
democratiákban. Itt némi jogérzet szól ellene, melylynek ellenében soha
sem lehet a' fejadó igazságtalanságát egészen kimenteni.
b) Rangadó, melylyet az állam, vagy kormány az általa adott kitüntetésért vészen. Olyly elnynek tartatik e' kitüntetés
melyly nélkül
mindenki csak azon tekintetljen állana, melylyet személyisége kivívhat,
vagy birtoka ad. Az ilyly elnyt nem lehet ugyan st némileg nevetséges
pénzzel becselni mindazáltal épen olyly tárgya az a' személyes törekvéseknek, ambitióknak, mint a' vagyon. Xera azon elvbl származik sola
virtus nobilitat nem is azon becsületérzé^ alapja, melylyet Montesquieu
a' monarchiák támaszául állita föl. A' hiusáoot, a' hivalkodó ambitiót
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hasznosítja az állaiu,

még ma

kincstár számára. 'S vannak

a'

is,

kik ilyly

szükségesnek tartják. Azt hiszik, az által
rllensulyozzák a' vagyoni elnyt, holott épen vagyon szükséges annak
megszerzésére. Sokan azonban azt vélik, hogy a' rangadó a' kevésbbé
kegyelt osztályt kibékélteti az elnyös osztálylj'al, 's annál inkább pártolják, mert, mint kincstári jövedelem nem megvetend öszletet hajt be.
A' tejadó sokat jövedelmez, mert sokan fizetik a' rangadó azért ad sok
jövedelmet, mert vagyonos osztály fizeti. A' rangadót, mint nagyobb
fokozatú személyi adót
a' íejadóval öszsze is lehet kötni. Ekkor inkább
osztályadó szinét veszi föl. Azonban csak ott tanácsos hol az elnyök,
eljogok önként kijelölik az ilyly osztályok, rangok létezését fölállitani
önkényesen
hol azi)k nincsenek
ártalmas és igazságtalan. Tisztán
monarchicus és democrat alkotmányu államban nem lehet észszer okkal
igazolni ez adót. Aristocratia mellett szükséges, st hasznos lehet a'
mondott okból. Több eljog több kötelességgel jár. így némileg enyhül a"
ti)bbl osztályok gylölete. 'S különös, hogy sok aristocratiában épen
ellenkez szokást tapasztalunk. Az eljogok, igaztalanságuk érzetében,
a' szélsségig mentek. Fölálliták a' tehermentességet.
c) Otabni, vagy türelmi adó. E' név alá foglaljuk mindazon terheket,
melylyeket az államnak teljes polgárjogot nem élvez lakosai fizetnek.
Különösen két ilyly adónem fordul el 1) melylyet bevándorlott idegenek fizetnek, 2) melylyet az uralkodó valláshoz nem tartozó hitfelekezet
hivei fizetnek. Az idegenek megadóztatása azon elven alapszik, hogy az
állam ótalmat ad elnyöket njaijt számukra is mikre igényt nem tarthatnak. Nem egészen igazságos alap egy magasabb nemzetjogi érzésbe
ütközik. Az államok olyly sokszoros és kölcsönös érintkezésben vannak
egymás közt hogy ebbl egymás polgárainak kölcsönös ótalma természetesen következik. Ila valamelyly állam ezt megtagadja, viszontorlást idéz
el saját polgáraira nézve, ezek érdeke ellen cs^elekszik. Azonban minél
magasabb fokán áll valamelyly állam a' polgárisodásnak, annál számosabb
és jelentékenyebb elnyöket nyújt. Nem méltányos-e, hogy azon elnyökért az állam minden lakosai járuljanak a' közterhekhez, fleg az idegenek kik egyébként az élvezett jók költségeibl semmit sem viselnek.
Más kérdés, hogy ész- és okszerü-e idegen adót követelni ? Az idegenek
pénzt hoznak fortartózkodása valamelyly országban mindig hasznos
galomba szaporítják a' fogyasztók számát, 's igy a' terményzk belpiaczát növelik. Ehhez járul, hogy ha iparüzlet tekintetébl tartózkodnak
valídiol
uj értéket teremtenek, 's igy szaporítják a' nemzetvagyont.
Idegenek bctódulása különben is azt látszik bizonyítani hogy az országnak uj erki-e van szüksége, hogy több lakost eltáplálhat. Ártalmas lehet
adókkal
tehát az idegenek telepedését vagy tartózkodását nehezitni
terhesiteni. Arra kell ügyelni hogy ez ne történjék
's azért csak kevés
és nem igen nyomasztó adót vetni az idegenekre. ^Mérsékelt fejadó itt
hasznos lehet. Akadályozhatja idegen koldusok, élhetetlen nép betódulását, mig a' vagyonosb idegenek meg sem érzik azt. 'S ez adónak az a'
haszna is lehet, hogy szoros ellenörzet alatt tartja az idegeneket tartózkodásukra, jövetelökre vagy ehnenetelökre nézve. Utazókat adóztatni
meg azonban esztelenség 's igy csak olyly Idegenekrl lehet szi'), kik
vásíárolt kitiintetéi^fk lótezcsót
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hüszszasabbau tartózkodnak valahol. E' végre sem hoszszu, sem igen
minek tájékozása gyakorlatban
rövid tartózkodási idt kell fölvenni
kétségtelenül jár némi nehézséggel. Az idegenre, utazóra is alkalmatlan
lehet a' rendri és kincstári hivatalnokok örökös érintkezése, környezése.
'S e' nehézségek miatt a' kincstárnak nem nagy jövedelmet ad az idegenek
adója. Rendri szempontból még inkább védhetik. Az országok alkotmányos viszonyai is kevéssé jönek tekintetbe itt. Inkább egyéb viszonyok.
Csekély népesség teng mipar mellett sok ok van az idegenek bejövemelylyekben az ipartelét mindenképen elsegitni. Népes országokban
zés magas fokra emelkedett, tanácsos az idegenek bevándorlásától
mint
jobban óvakodni. Inkább kell a' munkások nyomorától tartani
szaporodásukat elömozditni. 'S a' nyers termékekre is van itt elég
fogyasztó, csak a' magasabb iparágak terményeire kell nagyobb piacz.
Kevésbbé
Azért üdvözlöttck ilyly országokban vagyonos idegenek.
lehet, bármily ly körülmények közt, igazolni azon adót, melylyet a'
honnak teljes polgárjogot nem élvez lakosai fizetnek. így p. o. a' türelmi
díjt mit sok helyeken a' zsidóktól szednek. Szükségtelen ma már mutogatni oktalanságát a' törvénynek, melyly a' teljes polgárjogot vallásgyakorlattól függeszti föl (Lásd zsidó-emancipatio). Nem idegenekrl, hanem
benszülöttekrl van szó kiknek vallása ha ellenkeznék az állam ozéljaival, nem lehetne azt egyáltalában trni. E' türelem a' vallásaristocratiának
kifolyása, mihez az államnak semmi köze. Az állam eltt minden vallás
egyenl, melyly czéljaival nem ellenkezik. A' különböz vallásgyakorlat
aztán a' lelkiismeretszabadság dolga, mihez az államnak kényszeritleg
polgári jogokból
nyúlnia nem szabad. 'S ha a' zsidók türelmi állása
melyly
kizárása nem bir igazságos alappal az adónem igaztalanságát
erre építtetik, sem szükség hoszasan mutogatnunk. Csak egy körülményt
jegyzünk meg, mi még érezhetbbé teszi ez igazságot. Aristocratiákban
mint láttuk, néhol szokásban van a' i^ang, A'agy osztályadó az élvezett
jog- és kitüntetési elnyökért. A' vallásaristocratia igazságtalanabb.
Azokat külön is megrója, kik nem csupán elnyeiben, de általában jogai,
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ban sem részesülnek.
Szóltunk a' sz^emélyt illet egyenes adókról. Mieltt azokról szólnánk,
melylyek a' vagyont veszik adózás tárgyául meg kell jegyeznünk, hogy
csak az ipar és polgárisodás elhaladásával áll el a' munka tetemesb
a'
jövedelme mi aztán a' jövedelmi adóra vezet. Mihelyt a' vagyon
birtok megsznik egyedüli bevételi forrás lenni mihelyt a' munka többet
a' vagyoni adó nem felel meg
hajt be, mint az élet fentartásra szükséges
többé az általános elvnek, hogy mindenki tehetsége szerint rovassék meg,
olyly jövedelmek származnak, melylyeket nem a' vagyon bevételéinek
mojidhatni, 's ezekben uj, bvebb, de egyszersmind rejtettebb, nehezebben megbecselhet forrásai nyilnak az állam kincstárának. Ez uj források
megmérésére igen hiányos eszköz a' polgárok följelentése.
kitudására
Becsléshez kell folyamodni mi szinte hiányos eredményekre vezet. Igen
bajos például elkülönzeni egy ember jövedelmébl azon részt, mit vagyona
nyújt. Honnan az öszszcs vagyon megadóztatására mentek át a' pénzbár több helyen e' vagyon egyes ágai tárgyai az adózásnak.
ügyérek
Az öszszcs adók kivetésénél lehet arr(')l szó hogy tanácsos és helyes-e,
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a'jüvetlclem egy vagy más forrását különösen adóztatni, ha e' jövedelmi
rósz talán általában nem volna eléggé megróva. Menynyiben alapul cszfzerü elven egy vagy más adó, melyly a' vagyon egyes részeire vettetik :
az egyes adónemek tárgyalásánál lehet elhatározni. E' vagyoni adók közt
emiitjük mindenekeltt a'
:

A' vagyoni egyenes adónak rangban legrégibb jövedelmezségre legjelentékenyebb nemei közé tartozik. Változhatlanság a'
leglényegesb tulajdona, miszerint bizonyos íoldtértl évenkint fizettetik,
tekintet nélkül a' jövedelem változásaira. Inkább a' told bizonyos fölvett
értéke szolgál adólábul, nem pedig idnkénti jövedelme. Ebben különbözik
azon adótól, melyly a' fold jövedelmébl vétetik. 'S mivel sem a' jövedelemtl, sem az értékár változásaitól nem függ ez adónem, tulajdonképen,
Hoff'inann értelmezése szerint, nem esik az adó általános fogalma alá, 's
egészen más szemjjontok szerint Ítélhet meg. így például azon elvbl,
miszerint kitkit képessége szerint kell megadóztatni: a' földadó szerfölött
hibásnak fog tetszeni mert nem hogy az öszszcs jövedelmet, de még a'
földrész koronkénti jövedelmét sem veszi figyelembe. jNIegitélésénél
mindazáltal tekintetbe kell venni, vájjon rég fenáll-e
vagy csak most
akarják kivetni. Hol a' vagyon, mieltt birtokba került már adó alatt
volt, a' vételnél már beszámíttatott a' rajta fekv teher 's jövedelmezésébl levonatott. 'S igy ez adó idvel a' servitus jellemét veszi föl, melyly
a' földbirtokon fekszik
ki fokiét e'
's egyáltalában nem terhes arra
teherrel vette át
ellenben a' kincstárnak a' földbirtokon nyugva, zálogjegyképen biztosított jövedelmet nyújt. Ajánlja e' szerint ez adót pénzügyi szem})ontból az állandó biztos jövedelem de ajánlja egyszersmind
a' beszedés könynyüsége és olcsósága. Ezen tulajdonai által legbiztosabb
támaszául szolgál a' földadó az állam hitelének. Másként van a" dolog
uj földadó kivetésénél. Csupán az, hogy jövedelmet hajt az államnak,
adót nem igazol. A' czél itt sem szentesid az eszközt. Mindenekeltt
megfontolandó az uj kivetésnél a' helyes fölosztás nehézsége mi a' földbecslésen alapszik, 's igy sok idt, tömérdek költ.séget kivan, 's még
ekkor sem nyújt tiszta eredményt. A' leghelyesebb becslések is elavulliatnak, igazságtalanok lesznek pár év alatt a' termékár és jiénzérték
MÍltozásával, vagy a" íöldmivelésben tett változtatások által. Tekintetbe
veend továbbá, hogy a' vagyon kisebb részekre aprózását a' földadó
nehezíti, 's viszont, hol a' földbirtok mobilizálása, az ujabb deraocrat
státusnézetek szerint meg van engedve, a' földbirtok elaprózása teszi
szinte lehetlenné a' földadó helyes alkalmazását. Nem lehet egy állam
földét négyszögrl négyszeg ölre megbecsülni
honnan a' nagy birtokok
is csak ugy általában becsültetnek meg 's tétetnek adóalappá. ^Menynyi
bajjal jár aztán ismét az ebbl kiszakított apróbb részek megbecsidése.
Az uj kivetés ellen szól még azon körülmény, mit már említénk, hogy a'
bírtoktehetségre nincs tekintettel
csupán a' földterjedelemre az eladósodott birtokost jobban terheli, mint a' tiszta vagyont. 'S ártalmas követIcezményeitl nem szabadulhat a' birtokos. jMínden nnis adónemtl lehet
egészen, vagy részben menekülni, ha szükségeinket korlátoljuk, az iparzés helyett egyszerbb életmódot kezdünk, vagy az államot odahagyjuk.
A' föld birtokosát annál eresebben terheli a' liildadt), mert a' birtok tkea) földadói.
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megtámadhatja. 'S ezáltal az adó tkésített öszletéhez aránylag
jószág értéke. Mintegy közbirtokos társ lesz a' birtok egy
részében az állam. Az uj földadó tehát egy tollvonással tüstént minden
csökkenti
's
birtokviszonyt megingathat
földértékét alányomja
a'
hypothecalis hitelét. Honnan, ha általában nem törünk is pálczát ez
adónem fölött, megkell engedni hogy nem minden id alkalmas behozatalára. Mindazáltal ez adó majd minden államban fenáll. Fentebb érintett
pénzügyi elnyei ajánlják, 's gyakran megtörténik, hogy más adónemek
kivetésére még kevesbbé kedvezk a' körülmények. Ilylyenkor az eljárást
kell legalább ugy intézni, hogy mind az adózó érdekei figyelembe vétessenek mind a' kincstáréi lehetleg biztosíttassanak. Els és legfontosabb
föladat itt a' föld becslése. Csak ezáltal képzelhetni helyes kivetést. E'
részben háromféle eljárás van. A' földrészek vegytani vizsgálata vagy
miveltségi állapota, vagy végre mindkett együtt vétetik a' becslés
alapjául. Mieltt azonban becsléshez kezdenénk, szükséges tisztán tudni,
mi czélja annak a' földadó kivetésénél. Tekintetbe veendk a' jelen és
jöv igényei. Az adókivetés pillanatában legfontosabb feladat kétségtelenül
minden földdarabra anynyi adót vetni, menynyit a' jövedelembl elvonni
szándéklott öszlet teszeu
menynyit a' jószág jövedelmébl az állam
okosan követelhet. Éhez képest ki kell tudni menynyi tiszta jövedelmet
ad az adó alá Írandó birtok, mostani miveltségi állapotában 's a' létez
minél kevesebb
helyi viszonyok közt. Annál szükségesebb ezt tudni
ügyelettel van a' földadó a' jószágon már egyébként fekv terhekre. A'
vegytani becslés pedig azon föltételen alapszik, hogy a' fökl bizonyos
vegyrészei a' növényekben reproducálják magukat 's alapszik a' tapaszmiszerint bizonyos növények csak bizonyos ncmü földben
taláson
tenyésznek. Liebig még a' részek arányát is meghatározza, miknek
vegyülete szükséges különféle növénynemek tenyésztésérc. Erre azonban
csak rendkívüli lelkiismeretes vizsgálat valódi Liebigfélc kutatás kívántatnék. '8 a' földvegyületen kivül a' termésre a' légkör, idjárás 'stb.
's egyéb körülmények mind befolynak.
'S a' chemicus a' föld alkatrészeit
csak azon pillanatban ismerteti meg, midn a' vegybontás történik. A'
vegytan e' szerint, bármi helyes segédeszköz a' föld megbecsülésében,
sehol sem használtathatik egyedüli alapul a' földérték megítélésére.
Freussen's
Németországban fleg Bülow Cunímcrow ajánlotta. (Lásd
landscIiaftUche Credilvereine efc, és „iiber ein richtiges System der
Boden-NufZ'Ung und SchatZ'Wng (1843). Sokszor a' földvegyület lépésrl
álladékát

csökken

is

a'
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ugyanazon területen gyakran legkülönnemübb földlépésre változik
részeket talillhatunk, a' nélkül, hogy a' föld felületén megismerszenék.
A' vetések jó állapota gyakran a' trágyától van és nem a' földtl. Mi sok
;

hogy nagyobb elömozditója
függ az öntözéstl. Általában mondhatni
a' termelésnek a' jó mivelés, mint a' föld eredeti alkatrészel, habár ezek
ismét a' niivelhctésre folynak be. A föld miveltségi állapotát már könynyebb meghatározni. Jelenségei inkább kézzel foghatók, szemmel láthatók. A' vizsgáló figyelme a' gazdaság minden ágaira kiterjed. '8 a' gazmint a' fajia
a' marhánál nem anynyira a' számra,
dától fögg p. o.
ügyelni, míg a' becsl a' számot tartja szem eltt. Azonban a' cultura
állapota is változó, és igy állandé) becslési alapul nem szolgálhat. A' jelen
,

:
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állapot tolvótcle elviselhetvé teszi a' rókladót, ha a' mivelés elhaladása
jMttoljii jövüre az elvont jövedelmi részt. De megeshetik
hogy a' becsl,
,

midn

gazdasági egész

jövedelmére a' tiszta
ha egyszersmind a' földet is nem
ií)vedelmet illetleg csalatkozhatik
innen nem itél az eszközökre
miket a' gazdászat a' nyersN izsgálja 'ö
termék elállítására liasználni kénytelen volt. E' körülmény minden
oldalróli vizsgálatot tesz szükségessé.
'S kérdés
a' már kész becslés
mikép veend az adót'elosztás mértékéül ? Vagy egyszeren meg kell
hányad rész vétessék el adóul a' bccslk által megállapított
határozni
vagy osztályozni kell a' földrészeket, íölddarabokat.
tiszta jövedelembl
Az utóbbi szokottablj mód. iSIimlez azonban sok nehézséggel jár. A' lelkivalahányszor valamelyly
ismeretes becsl mindig némi zavarba
osztályba kell soroznia valamelyly birtokot. Késbb természetesen feledésbe
megy ezen osztályozási igazságtalansiíg de kezdetben sok békétlenséget,
panaszt idéz elÖ. 'S mi sok bajjal jár a' becslési, fölmérési, bejegyzési
eljárás. A' kormányok azért örömest kevesitik e' munkát. Mindenekeltt
statisticai adatokat szereznek az egész állam gazdasági viszonyairól.
's
alapul
Ezek általános képet adnak az öszszes magángazdászatról
mogitélni a' földbirtok értékét az ország külön vidékein. 'S
szolgálnak
ezt veszik ismét alapul a' követend öszlet meghatározásában. így vettetik ki az egész öszlet az ország administrativ fölosztásai szerint. Az
egyéni kivetés a' hatóságokra bizatik fleg hol a' helyhatósági élet jól
ki van fejtve. Különben az egész fáradságos dolgot a' kormánynak kell
elintéznie
's a' felelsség legkellemetlenebb nemét sem tudja nyakáról
elháritni, minek az örökös panaszok, zúgolódások miatt ki van téve. A"
hatósági, községi eljárás a' foldelaprózásból ered nehézségeket is könyEz a' földadó kivetésérl. A' már léteznek fölemelése
nyebben elviseli.
szinte azon veszélyekkel jár, a' birtokviszonyok újra megzavartatnak.
Annál veszélyesb ez eljárás, mert a' koronkénti fillérnyi fölemelésbl nem
nagy lelkiismeretet csinálnak. A' fillérek azonban idvel sokra emelkednek. Innen nagy kísértetet éreznek a' pénzügyérek e' mtétre. A' kormányok ritkán veszik figyelembe hogy a' magánosok hitelével tönkre
Megjegyzend továbbá, hogy ez adó eredeti bár
jut ez államé is.
helyes kivetése idvel a' legigazságtalanabb alakot öltheti föl. 'S miután
ez adót is más adónemek szerint szeretik megitélni, mintha szokása volna
magát a' vagyonhoz és jövedelemhez alkalmaznia a' kivetés újra átvizsgálását, a' régi földadók körülmények szerinti változtatását sokan szükségesnek tartják. Ez ellen mondottuk már, hogy a' földadó nem tekint az
a'

állapotból

wí/er*

itél
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adózási képességre.

Kik

a'

rajtok

fekv

teherrel vették földüket, most,

ha nagyobb adó esik rajok, panaszt emelhetnek. Ismét a' birtokviszonyok
megzavarása áll el. A' földadó revisióját ki\ánja mindazáltal 50 évenként
úgymond
Iritrgcr is (Landwirtschaft in Ober-Italien 1843,), ,, miután

—

cataster csak pillanatra jó alig készült nug, mára' legelbl szlskert alakult, 's a' sovány rétet viz öntözi." Igaz de hátha uj tkék beruházása nagy szorgalommal idézte el a' változásokat, a' nagyobb jövea'

;

;

delmet

a' beruházott tkék megrovása föladónak
e' jövedelem
A' földadó gyakori revisiója e' szerint elijeszt a' beruházájutalmat igér a' földinivelés clhanyaglásának. Ne zavarjuk tehát
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vájjon

mondható-e
eokt<)l,
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öszsze a' fókladót a' jövedelmivel. Egészen más tekintet alá j, ha a'
kezdetbeni kivetés volt hibás, vagy a' fölemelés ártalmas a' fóldmivelésre.
Ekkor igazítás és leszállítás szükséges. Azt is teheti az állam hogy a'
megróva adóval ismét
's jobban
kevéssé terhelt vagyont megveszi
Tegoborski,
eladja 'stb. (Lásd, mi e' tárgy körül fleg Austriában történt
Finanzen von Oesterreich. Springer, Statistik des oestr. Kaiserstaates
'stb. 'stb.) Austriában és Szászországban legtöbb változásnak volt ez
adónem kitéve minélfogva ott fenébb ói'intett elnyeit elveszte.
A'
földadón kivül melyly a' mezgazdaság kültelkeire mezségre szántóföldekre rétekre 'stb. ró állandó adót van egyéb fleg a' városokban
lev bens telkeken udvarhelyeken épületeken fekv telekadó is mirl
e' rovatban kell emlékeznünk. Ez ad<') nem igér olyly biztos állandó jövedelmet. A' föld termékenysége emelkedik rendesen a' népesedéssel. A'
városi épületek jobban ki vannak téve a' körülményi befolyásoknak. Kereskedi coujuncturák utak változásai 'stb. egész városok jövjét döntik el.
'S ez adó városokban az iparzésre is nagyon hathat. Az épitésbeni
változtatásokat is nehezíti. 'S a' városi épületek jövedelme sokkal
inkább ki van téve csökkenésnek, mint a' földmivelés. P'gész városrész
ha divat, érdek
sülyed, másik emelkedik ha elhagyják a' vagyonosak
más gyülpontot keres.
Végül mi a' földadó alkalmazásának helyét
illeti
nem lehet azt kikerülni olyly államban, melylynek egész jólléte,
ugy szólva földmivelésen alapszik, hol a' viszonyok egyszerek, 's kereskedésrl és iparzésrl magasabb értelemben szó is alig lehet. Személyi
adóból nem képes az állam minden szükségeit pótolni; kénytelen földadót,
vagy jövedelmit vetni ki. Az elsnek különvéve az az elnye van, hogy
a' terményzést, okos kivetés mellett, nein terheli. Másként van a' dolog
gazdagabb iparosabb nagyobb forgalommal biró államokban. Itt a'
viszonyok bonyolultabbak, a* leggazdagabb pénzügyi források másutt
keresendk. Továbbá az államformáktól is sok függ. Monarchiákban kezdetben egyszer a' pénzügy kezelése. Itt a' domaiiiek, az állambirtokok
ha a'
jövedelmei mellett a' földadó a' fkútforrás. Aristocratiákban
nagyobb
földbirtokosok viselik nagyobb részét a' közjövedelmeknek,
takarékosság lesz a' pénzügy kezelésében. Democrata államokban már
,
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más népelemek
végett
b)

is

is

merülnek

hasznos kedvezni

Tkeadó. Mig

a'

föl.

mozgalmak némi

Itt a'

földbirtoknak.
földbirtokon kivül nagyobb

ellensúlyozása

a'

jelentség vagyon nem

vagyoni adó csak arra szorítkozott. Késbb azonban ipar és
kereskedés nagy gazdagságot halmozott egybe pénzben, nemes érczekben,
's ekkor e' birtok is adótárgy lön. De a' pénz
rendeltetésénél fogva,
örökösen forgalomban lev CTcreeszköz, szüntelen árapályban mutatkozik
egyesek kezeiben. Ki saját üzletében nem használja, másnak használata
által teszi gyümölcsözvé, hozzá mért használati díj, vagyis kamat mellett.
A' használatlanul hever pénz igen csekély az egész országban forgalomban
lev öszlethez képest. Honnan következik hogy nem könyny a' pénzt,
gyors forgásában mintegy fentartóztatni megadóztatás végett. Csaknem
véletlen dolga, hogy valakinél bizonyos pillanatban menynyi készpénz
van, 's általában szinte lehetlen tudni, menynyi pénze van minden lakosnak az államban. 'S azért a' pénzt ott törekszenek megadóztatni , hol
volt,

a'

,

,
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bizonyos öszvegben mutatkozik. így a' kölcsönnel melyly
*s j('»l rendezett hitelintézmények utján az államnak
tudtára van; 's más adóssági kötelezvényeknél. A' földbirtokra bejegyzett
adósság megad('>ztatása a' birtokviszonyokra hasonló hatással van, mint
hol adóssággal nagyon
a' földadó. Kz adtniemct legiidvább ott alkalmazák
terhelt földbirtokra vetettek földadót. A' teher egy részét itt a' tkeadóval
a' hitelezkre hitték vethetni. Azonban az eredmény többnyire roszul ütött
ki. A' birtokosok hitelét csökkeTité. A' tkepénzeseket elijeszté a' földbirtokra kölcsönözni. Ha minden zálogjclre adott kölcsön adó alá vétetik,
azon hatást idézi el, mint a' kamatláb emelkedése, 's megtörténhetik, hogy
a' tkepénzek más iparágakra folynak a' földbirtoktiil. Kis adónak természetesen nincs ilyly káros eredménye, de az aztán keveset is jövedelmez.
A' tkead(') különben is nem a' vagyon ésjövcdelemhez képest terheli a'
hanem csak bizonyos pénzviszonyaiban. (Lásd bélyegadó)
jtolgárt
A' leleményes pénzügyérek találmánya. Alapja,
c) Övöliüdési adó.
vagy hagyományul nyert vagyon
venni a' hol lehet. Áll az (»rökség
bizonyos meghatározott száztulijából. Sem a' vagyonnal nem áll ez adónem szabályszei'ü viszonyban, sem a' jövedelemmel sem az állam iránti
miken más adó
kötelezettséggel vagy a' személyes körülményekkel
alapszik. Az állam által nyújtott személyi és vagyoni ótalom fentartására
különben is adózik minden polgár. 'S min különbözk az öröklk viszonyai ? Némelylyek mindazáltal védik ez ad(')t a' szerencse adományának
mondván az öröklött vagyont, "s nem ütköznek meg benne ha belle,
mint a' sorsjátékoknál szokás, egy rész Icvonatik. Ezáltal ekkép pénzt
hittek szerezhetni a' pénzügyérek, a' nélkül, hogy az adózót nyomnák,
mert nem attól követelik az iij adót mi már övé volt, mit kézmunkájával
fáradságosan szerzett. E' kis levonást jó szívvel trik a' nagyobb nyereség örömének Ijefolyása alatt. Mihez járul, hogy nem is minden örökös
fizeti. A' közel rokonok 's egyenes örökösök, kiknek alapos reménye volt
az örökséghez, rendesen kiméltetni szoktak. Vagy legalább, bizonyos
fokozat szerint kevesebbet fizetnek. Bármint igyekezzünk is igazolni ez
Jog, méltány nem igazolja,
adót mégis igen érzik rajta az öidvény szaga.
csupán pénzügyi szükség. - Hasonló megjegyzés áll minden egyéb birtokátruházási ad('>nemekre. Ilylyenkor a' vev a' jószág árába betudja ez
adót, 's azzal kevcsebl)et fizet az eladónak. Ez adó teiuít a' birtok árát
mert ez az
csökkenti. 'S igy abban különbözik az öröködési adótól
örököst nyomja, míg a' birtokátruházásra vetett adó az eladóra hat

tkéaltve
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földbirtokra adatik,
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's ezáltal az eladást ncheziti, a* nélkül, hogy a' birtokra késbbre
csökkent terhet vonna. Városi kis birtokra kevésbbé alkalmazható, mint
nagy mezségi vagyonra. Amaz gytikrabban eserél urat. Azonban mindenütt egyiránt alaptalan, helytelen, a' menynyiben nemcsak nem az adó-

viszsza

,

is

zási

képességhez aránylag terheli

a'

polgárokat, de

a'

birtokosok osztályát

sem egyenlen nyomja. Csak ott alkalmazható hol, j(')l rendezett hitelrendszer mellett minden birtokváltozás a' hatóság tudtával történik és
csak akkor nem ártalmas ha olyly kicsiny, hogy semmi lényeges aka,

,

;

,

dályt nem vet a' birtokváltoztatásnak. IVIindenekfÖlött káros demoeratiákban 's olyly népes országokban, hol a' nagy birtok elaj)r(>zása uz

állanmak érdekében

áll.
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d) Bélyegdíj, bélyegadó. Xem minden bélyegadó tartozik ugyan e'
rovatba, mindazáltal, névrokonságnál fogva, a' szorosan ide nem tartozókat is megemlítjük e' helyen. A" bélyegdíj háromféle 1) értékbélyeg,
2) általános bélyegdíj 's o) a' kártya-, naptár-, hirlap 's hasonló
iparczikkek bélyegdíja. Az els, a' törvénykezés alatti tárgyak kezelésénél
vétetik
azoknak értéke szerint
a' második a' közhivatalnokokkali
minden írásbeli közlekedésre vettetik, ugy szinte általában minden papírdarabra, melyly oklevéli jellemmel bír, a' nélkül hogy e' bélyegdíj meghatározásánál a' tárgy értéke vagy jelentsége tekintetbe jöne, az utolsó
csak bizonyos iparczikkekre rovatik.
Az értékbélyeg nem kevésbbé
nélkülöz minden helyes elvalapot mint az öröködési adó. Vagyont terhel
tekintet nélkül az adózó egyéb viszonyaira. Meglehet hogy egy helyt az
illet polgárnak egész vagyona forog kérdésben, mit a' bélyegdíj megró,
míg másiknak talán csekély vagyonrészérl van szó. 'S a' szegényt jobban
terheli
mint a' vagyonost. Az sem bizonyos hogy mindig azon értéktl
vétetik, melylytl kellene. Fleg termékeknél 's egyéb bonyolult természet
ügyekben. 'S a' kivitelben is nagy nehézséggekkcl jár e' bélyegdíj. Szoros
ellenrségre sok fáradságra van szükség. A' törvénykezési személyek
minden ügybén kénytelenek a' szóban forgó tárgy értékét meghatározni,
megbecselni, 's kétes esetekben elhatározni, ki fizesse a' bélyegdíjt.
Ekkép a' törvénykezési személyek adószedéssel és ellenrzéssel is terheltetnek, mi nem tartozik rajok 's némileg lealacsonyító, pénzügyi érdekek képviselivé tenni az igazságszolgáltatás tiszteit. 'S ha nem nagy
buzgósággal járnak el a' szorosan rajok nem tartozó dologban némileg
a' fbb adóhivatalnokok ellenrzése alatt állanak, mi függetlenségi érzésöket sérti. Nem igazolhatni tehát ez adónemet, a' kincstári érdeken
kívül
egyéb okkal.
Másként áll a' dolog a' hivatalos okiratoktól
fizetett bélyegdíjra nézve. Kz sincs ugyan arányban az adózási képességgel mindazáltal nem olyly nyomasztó. Ha nem igen magas e' bélyegdíj
csak olyly formán tnik tol mint a' papír némi megdrágítása. Nem
terhel szerfölött 's mégis elég hasznot hajt az államnak. E' jövedelem
biztosítása végett szükséges elhatározni
hogy csak olyly okiratok birnalc
jogi érvénynyel, 's csak olyly beadványok fogadtatnak el a' hivatalok
hogyha
által, melylyeknck papírja bélyegezve van. Szükség azonban
valaki nem használ ilyly bélyegzett papirt, ne tekintessék az p(')tolhatlan
hiánynak, 's e' nuilasztáson csekély ráfizetéssel segitni lehessen. A'
ráfizetés anynyi legyen
menynyi épen elég, az illett a' bélyeg használatára szorítani. Ezen bélyegdíj már a' beszedésnél sem jár nagy nehézséggel. Itt nem kell birói segély
becslés 'stb. Az egész dolog a' bélyeg
ellenrzésérc vonatkozik, mit könynyen teljesíthet bármelyly hivatalnok.
'S ez ellenrzetliez érdeket köthetni, ha a' ráfizetésbl részt adunk
a' hivatalnoknak
kihez az irat beadatott.
A' bélyegdíj harmadik
nemérl, melyly iparüzlcti tárgyakra rovatik, az ipart terhel adóknál
szólandunk.
De legyen elég a' vagyont általában illet adókról. Lássuk most azon
adónemeket, melylyek e' vagyon nyers jövedelmét, termékeit 's hasz-nálatát róják meg. Els tekintetre ugyan fölöslegesnek tetszik e' jövedelemre
mert hiszen
és hnsználati-a vetett adót elkiUönzeni a' vagyont terheltl
:
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(5pon jüveilclmczosége miatt tárgya az

adónak.

Az alkalmazásban,

azonban lényeges különbséget tapasztalandunk. Többi közt
vannak bizonyos birtokiészek
mclylyek épen senmii jövedelmet nem
lioznak, 's mégis szinte adó alá vonatnak a' vagyoni adó által. Ilylyenek
várak, nmlatókertek 'stb. 'S a' termékekre és haszonvételre vetett adó
lényegében is külöid)öz attól, melyly a' vagyont általál)an rója meg.
Kmez a' vagyont magát, általában érinti 's állandóbb természet mig
a' másik az iparral emelkedik, ingékony, változóbb jellem. Ez utóbbi
alaj»l)an

,

•,i

,

;

,

idktl

sorozatba tartozik legrégibb

óta

:

Talán még régibb, mint a' földadó. Leginkább természetben fizették. Változik a' termés szerint, honnan azon eszmére jöttek
sok helyt, hogy belle meghatározott öszletü adót csináljanak. Ez által
természetét megváltoztatván földadó lett. 01aszországl)an még ház-, st
iparadt') is van decima név alatt. Itt a' néven kivül egyéb közös tulajdon
nem fordul el.
Igazságtalan a' dézsma mert az ad('>zási képességet
nem veszi tekintetbe. Egyformán kiveszi részét azon földrl, melyly alig
fedezi a' kiállítási költséget, mint arról, melyly nagy menynyiségü tiszta
jövedelmet ad. A" nyers és tiszta jövedelem közti viszony földdarabonkint
változik. Azon])an a' tiszta jövedelem kitudása végett évenklnt becsléshez
kellene folyamodni. Ezért a' tized könynyebb végét fogja a' dolognak, 's
a' nyers jövedelmet ad(')ztatja. Ez által az ipart terheli, 's elvesz minden
javítási és beruházási kedvet a' birtok körül. Idejárul továbbá a' beszedés
gylöletes módja. 'S azért, mint emiitk, vagy határozott öszletben állapították meg több helyeken a' dézsmát
vagy pénzadóra változtatták.
Bármi gylöletes és hibás elven alapszik is azonban ez adónem, néhol
a) A' (lézsma.

,

—

,

,

ITa valamelyly ország népessége igen csekély 's
csupán földmivelésbl és marhatenyésztéssel tengdik
's
az éghajlat
biztos kilátást, nem igen nyújt rendes gazdag jövedelemre, szóval
hol
nyers és tiszta jövedelem közt nem olyly igen különböz még az arány
ott lehet a' dézsmát alkalmazni. Így néha a' szlshegyeknél és kei'teknél
is, csekély népesség mellett, egyszer viszonyok közt, mig nem nagy
mivcléssel zetik a' szltenyésztés. Könynyebben trhetvé válik továbbá
ez adónem, ha beszedése a' községi hatóságra bizatik. A' községi hivatalnok tudja
kinek menynyije termett a' helységben. Azonban ehhez
fejldött köz^égl élet kell, 's a* dézsma, mint látjuk, annálinkább alkalmazhat('), minél közelebb van valamelyly nép a' pásztori, az egyszer
mezei élethez. (^Lásd ez ad()nemrl bvebben a' l)é:ima czikket).
b) Hasz-nnJati, haszonbéri adó. IMegkiUönböztettk ez adónemet attól,
melyly valamelyly jószág jövedelmére vettetik. Xem minden vagyon ad,
a' szó tulajdonképeni értelmében jö^edelmet, 's megeshetik, hogy az, ki
a' vagyon jövedelmét élvezi
ki csak használatul bir valamelyly
és az
vagyont, két különböz személy. Honnan következik, hogy ez adónem
hatása más lehet mint a' jövedelmet terhel ad(')é 's mindkét adó külön
személyeket érhet. Ez adó elve, a' vagyont épen haszonvételében róni
meg. Mértéki szolgál a' tulajdonos és azon egyén közötti szei'zdés, kire
a'
a' kérdéses vagyon használata át van ruházva. Ha az adónak czélja
vagyont egyes alkatrészeiben megróni
a' haszonbéri öszlet vétetik
alapul
ha pedig a' haszonvételt magát akarjuk megnnil, akkor azoij
szinte kikerülhetlen.
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vagy haszon lesz adózási alap, melylyet a' jószágból a' bérl húz.
Természetes hogy ez adó sokkal nagyobb öszletre hág ha valamelyly
vagyon jövedelmeire vettetik általában, mintha csak a' haszonvételt
terheli. Hogy a' haszonbérre, vagy bérletre vetett adó a' bérlöt vagy a'
bérbeadót éri-e rendesen a' körülmények határozzák el. Az adótörvény
irányát az élet kijátszhatja. Sok függ például a' haszonbért keresk vagy
kiadók számától. Mihelyt azonban a' bérlt éri ez adó nem a' tulajdonost,
czélját téveszti. De alapelvében is van némi igaztalanság. A' haszonbér
magassága nem ad helyes mértéket a' vagyon egyes részeibl vont haszon
megítélésére. Mindaz áll tehát itt, a' mi a' földadónál. Ha pedig azon
hasznot éri ez adó melylyet a' bérl von használati vagy iparadó lesz
belle. Az épületek, mulatókertek 'stb. haszonvételének megadóztatása
olyly jellemet ölt
mint a' fogyasztási adó. A' fogyasztási adók elve
a' fogyasztásból
következtetni a' polgárok jövedelmeire. Valamelyly
fogyasztási czikket 's jövedelmi ágat kiválólag megadóztatni csak akkor
helyes, ha épen azon ág, melyly uj adó alá vonatik, azeltt kevéssé volt
terhelve. Az ilylynemü adók azonban, a' megrótt tárgyak értékét csökkentik, 's igy egyszersmind a' vagyont is terhelik. Városokban mindazáltal jobbak mint a' földadók. Az ilylynemü (használati) adókra nézve
végül meg kell jegyezni, hogy a' kivetés idején egyedül a' haszonvevket,
bérlöket éri. E' tekintet nagy figyelmet érdemel, másként a' kisebb bérlk
seregestl buknak. Különben ez adó kezelése már teljesen kifejtett közigazgatási gépezetet tesz szükségessé. Egyszer államviszonyok közt alig
kivihet.
A' vagyon termékeire és használatára vetett adóknál késbbi eredetek
azon adónemek, raelylyek a' nemzetgazdaság uj forrásai keletkezésével
jöttek divatba, midn t. i. az ipar, kereskedés nagy értékeket teremtett,
's a' pénzügyérek
át kezdek látni, hogy a' földbirtokon kivül egyéb
vagyon is van, 's egyéb jöoedelem is, mint melylyet a' föld termékei 's
más fekv javak haszonvétele nyújtanak. Mi parányinak tnt ekkor föl a'
mezei gazdának nagy szorgalommal nyert terméke a' kalmárok és gyárosok roppant nyereményeihez képest. 'S általában mi korlátolt a' földmivel nép sorsa a' városi iparüzkkel szemközt Csuda-e ha e' tekintet
érték,
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adóügyben

Az

források nyilasa uj
combinatiókra vezetett. Majd egyes jövedelmi ágakat róttak meg, mint
a' hivatalnokok és iparüzk jövedelmét, majd egyéb jelenségeiben rótták
meg a' jövedelmet, mint például a' fényzésben és fogyasztásnál, 's végre
megkísérték az egyes polgárok öszszes jövedelmét venni adó alapjául.
Az utolsó adónem a' kutató pénzügyérek legkésbbi találmányául tekinthet, mindazáltal errl szólandunk itt, a' jövedelmi adók közt elször,

nagy forradalmat

mint

a'

idézett

az

is.

melyly egyedül és legtisztábban képviseli
's

ez

a' jövedelmi

adó alapelvét,

hogy

kiki tehetsége szerint
adózási tehetség aránya a' jövedelem szerint

a) A' tulajdonképeni jöcedelmi

vettessék adó alá,

uj

adó elve

,

méressék. Igaz ugyan, hogy ez adózási képesség némi személyes körülményektl is függ, hogy p. o. a' beteg ember, önfentartásán kivül,
gyógyszerekre, orvosra is kénytelen költeni de e' személyes viszonyok
olyly különbözk olyly körülményszerüek 's gyakran anynyira rejtettek,
hogy azokat a' leggyülöletesb kutatás mellett is lehetlen volna osztályozni.
;

,

Vj k.
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De tekintetbe kell venni a' jövedelem értékének különbözéseit, mik
például az els élelmi .szükségek árkülönbségébl erednek. így a' lakás a'
városban egy harmaddal, st többel is drágább, mint falukon. További
kérdés, hogy a' különféle jövedelem ágak külöuféleképen adózzanak-e ?
Nem igaztalanság-é azt, ki kézmunkájával keresi jövedelmét, szintolyly
magasan adóztatni, mint azon embert, ki vagyona jövedelmét nyugton
kinek talán egy nyugtatványirásba kerül bevétele ? E' jövedelem
élvezi
nincs olyly változásnak sem kitéve mint például azon munkásé, kit kere,

setében betegség, munkahiány és sok egyéb körülmény akadályozhat.

Az állam tehát ne követeljen anynyit a' munkabérbl, a' napi keresménybl mint a' vagyon kamatiból. A' mezgazdasági termékek, házbér,

jövedelem 'stb. is mind nagyobb változásoknak vannak kitéve, mint a'
kamatláb, a' tke jövedelme. így a' szatócs jövedelme is csekélyebb, de
egyszersmind biztosabb mint a' nagy kereskedé és elkel vendéglsé.
Azonban szinte lehetetlen a' jövedelembiztosság mindezen fokozatait
tekintetbe venni a' törvényhozásnak, Kiki ugy használhatja vagyonát,
mint neki tetszik, beruházása, elhelyezése tle függ. De nem áll az
embernek hatalmában az iparüzlet és birtokosság közt választani, kinek
,

nincs birtoka, iparra kell magát adnia. 'S már az aztán igazságtalan volna:
jövedelem biztossága között különbséget nem állitni föl. Ha
e' két
e' kelléknek 's ama fentebbinek, melyly az élelmi szükségek árkülönbségeire figyel, eleget teszünk a' jövedelmi adó a' lehetségig megközeliti
az alapelvet, melyly kitkit tehetsége szerint tanácsol megadóztatni.
De nézzük az elv alkalmazását. Ez adónem mértékéül vagy mindenkinek
kitudott jövedelmét kell venni
vagy bizonyos osztályokba lehet sorozni
az adózókat 's azokat kik egy osztályban vannak, egyenlen adóztatni.
Az ut()bbi mód kétségtelenül hibás, 's az adózásban egyenetlenséget,
igaztalanságot idéz el. Például, ha egy osztályba soroztatnak, a' líik
500-tól 1000 ftig
jövedelemmel birnak, a' vagyonosbak, egyenl
száztuli mellett, kevésbbé vannak terhelve. Nem is emiitjük a' kivetési
hibákat, mik mellett például ha olyly ember tétetik az 1000-tl 2000-ig
terjed osztályba kinek 1000 forintjövedelme sincsen kétszeres igaztalanság követtethetik el ellenében. Másféle osztályozás divatoz Poroszországban. A' törvény, a' polgári állás és nem a' jövedelem szerint osztá
négy osztályba az ország lakosait. jNíondják ez osztályozás alapja a'
monarchiái becsérzet, ez osztályokba t irtózni; lIofFman szerint azonban
a' poroszok nem igen akarják méltányolni e' becsületi szempontot. Igaz
ugyan, hogy ez osztályok készítésében némi jelenségre kellé vigyázni,
melyly nem lehetett egyéb mint a' jövedelmi különbség, 's igy az osztályadó a' közigazgatás kezeiben hiányos jövedelmi adóvá lett. A' törvény
kezdetben négy osztályt rendelt, késbb nyolcz középosztályt csúsztattak
közbe, st a' rajnai tartományokban már tizennyolczat is. A' szegény
napszámostól a' milliomosig csak tizennyolcz osztály Nem csuda hogy
örök panaszszal ostromolják az igazgatást. 'S ha ez osztályad(')t azzal
akarják igazolni, hogy az nem jövedelmi adó akar lenni, feleljük, hogy
mégis azzá lett, 's ha nem az, akkor csupán rangadónak kell tekintenünk,
mirl már fenébb szóltunk, l'ikkor az osztályozsist az élet jelöli ki és nem
az adószedk, mi Poroszorsziígbau másként van. E' hibás elv adt')t telnit
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csak a' szelíd alkalmazás teszi némileg trhetvé.
A' jövedelmi adónak
helyes alkalmazása csak ugy történik , ha mindenki valóban létez jövedelméhez, 's igy adóképességéhez aránylag fizet. De hogyan lehet e'
jövedelem menynyiségét minden adózónál kitudni ? Olyly föladat, mclyly
roppant nehézségekkel jár. Három ut van, melylyen megoldhatni némile""
e' kérdést
1) az adózók önkéntes bevallása ; 2) hivatalos kutatás ; 3) 's
polgártársak általi becslés. Az önbevallás legszelídebb mód, de nem vezet
megnyugtató eredményre, mert sokan vannak, kik nem tudnak ellenállani a' kisértetnek
hogy a' csekélyebb öszlet bevallása által adójokat
könynyitsék. E' körülmény miatt aztán csökken és fleg a' legbecsUletesb
polgárokra nehezül az adó. Ennek kikerülésére esküt kívántak az adó•

:

,

mi azt okozá, hogy a' hazugok egyszersmind hamis esküvk lettek.
eskü ilyly esetben csak a' vallásos embert sújtja a' kevésbbé lelkiismeretes hasznára. Mindig veszélyes és rósz politika az államtól is a'
lelkiismeretet az önzéssel, haszonleséssel öszszeütközésbe hozni. Eléokisértet van az életben, ha nem szaporítja is az állam. 'S a' vallásos
embert is sérti minden alkalommal istenre hivatkozni a' kincstár érdekében. De hivatalosan sem lehetséges minden polgár jövedelmét kikutatni.
Menynyire mivelt's mi roppant nagy hivatalnoksereg kellene ehhez. Nem
is szereti a' polgár az ilyly kutatást, 's mindent elkövet, hogy a' hivatalnokot kijátszhassa. Ez eljárás csak gylöltté tenné a' magánviszonyokban fürkész io;azo;atást, 's méo; sem vezetne biztos czélra. A' legeo-ypzerbb és termeszetesb tehát a' polgártársak általi becsültetés. Azonban e'
becslési mód ismét a' nép jellemétl
miveltségétl, politikai forrásaitól
's keresetforrásaitól függ. Hol a' nép közt politikai szenvedélyek 's osztálygyülölség vonnak határfalat, vagy a' községi szellem nincs kifejtve,
hol földmüvelés és marhatenyésztés a' jólét egyedüli kútforrásai 's a'
lakosok egymástól távol, szétszórva laknak 's közöttök a' forgalom, érintkezés kevés, hol végre anynyira egyenetlen a' f öldfolosztás hogy csak
igen gazdag" és igen szegény osztályok vannak :illy viszonyok közt ez adókivetési mód sem vezet helyes eredményre. Viszály elégedetlenség származnak ebbl 's a' panaszoknak nem lesz vége hoszsza, fleg ha e' panaszok meghallgattatnak, melly esetben az adókivetés igazítása anynyi
dolgot ad, hogy bajosan marad mellette elég id adószedésre. Ha pedig
az igazgatás elutasítja a' panaszokat, maga iránt támaszt békétlenséget,
gylöletet. Legjobb ellenszer ez ellen a' fejlett közszellem községi élet.
Ezt azonban nem lehet adótörvénynyel elteremteni. Alapja a' nép jellemében fekszik 's csak ott fejldik ki hol a' központi hatalom nem fél a'
hatósági élet erteljes nyilatkozatitól. Fleg democrata elem államokban
lehet azt kifejteni.
'S midn valahol a' jövedelmi adó bevitelérl van
szó, els kérdés
milylyen nagy lehet az, vagyis, milylyen nagy lehet az
öszlet, melylyet tekintettel a' vagyon- és iparbóli jövedelem közti különbségre, adóul követelhetni ? E' kérdést természetesen nem oldhatni meg
számokban. A' körülmények határozzák el. Semmi esetre azonban ne
legyen igen nagy ez adó mert különben számos panaszra ad alkalmat, '8
a' magas adóztatást alacsony becslés által fognak igyekezni kijátszani. Az
adótörvény ez esetben a' többi adókra is legyen tekintettel mert csak
azon tiszta jövedelem lehet adó tárgya, melyly az illetnek valóban renzóktól,

Az

,

,

,

,

,

,

,

—

:

,

,

Egyenes adók.

^(^i

(lelkezósére áll. Meghatároztatviín a' kivetend adóöszlet, azt nem pénzjövedelem szerint kell számítani
hanem a' piaezi kiilönböz gabnaúr
egybevetése után fölvett jövedelem szerint. Habár az élelmi szerek ara
különböz helyeken nagy ingadozásnak is van kitéve
mindazáltal e'
különböz helyeken a' középár viszonya, körülbelül sokáig egyforma
marad. Elre nem látott körülmény ugyan könynyen megzavarhatja e'
viszonyt
azonban ilyly rendkivüli esetek egyébként is adókönynyitést
vonnak magok után. 'S ha soká tart a' rendkivüli körülmény, az adó szerinte módosul.
Miután az ország külörií)öz vidékei szerint jiz adó
ekkep meghataroztatott következik az egyéni kivetés. Mindenekeltt az
adózókra kell hagyni, hogy jövedelmeiket följelentsék. A' följelentés
helyessége aztán a' község képviseli által megvizsgálandó kiknek eljárása után fenmarad a' kormány eltti panasztétel. Legczélszerübb ha a'
,
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községek, hatóságok, saját becsüsöket választanak ez eljárásra, kik aztán
a' hatósági rendes hivatalnokok felügyelete alatt teljesitik feladatukat.
Az egész eljárást pedig a' törvény szabályozza a' polgároknak a' nyilvánosságban és községi választásban 's a' kormányhoz! folyamodásban
nyújtván kezességet. Azonban kisebb hibák nem levén kikerülhetk,
csak akkor fogadtatnak el fensöbb helyen a' panaszok, ha nagyobb jelentséggel birnak. 'S az alaptalan panaszok ellen czélszerü, hogy a' panasztevk hordozzák az ujabb eljárás költségeit, ha folyamodásuktól elmozdittatnak. Csak enynyi is mutatja, hogy a' jövedelmi adó Igen sok bajjal,
nehézséggel jár, 's csak igen jól rendezett államokban alkalmazható, hol
ers közszellem van. Anglia példája hatalmas példát mutat erre. Ott a'
Peel által bevitt jövedelmi adó egy tizedrészét tévé a' britt birodalom
öszszes bevételének mindamellett , hogy azok, kik 150 font sterlingnél
kevesebb évi jövedelemmel birnak mentesek ezen adótól. E' mellett volt
lehetséges egy rakás terhes vámtétel módosítása és eltörlése által a' forgalomnak nagy lökést adni. Mutatja e' példa 's a' rokonszenv melyly
azóta még általánosabb lett Angliában az adónem iránt hogy az nemcsak hatalmas forrást nyit az államnak szükségben, hanem, minden vele
járó kellemetlenségek mellett, szabad nép iíkönynyen megszokja azt, ha
kivetése nem bizatik egészen zsaroló kincstári szolgákra. Az angol gyakorlati tapintata jól tudja érezni és fölfogni ez adónem elnyeit.
b) Iparadó. Láttuk
min nehézségekkel jár az öszszes jövedelmet
megadóztatni honnan a' pénzügyérek azon gondolatra jöttek a' jövedelmet egyes ágaiban vetni adó alá. ]\IIután a' vagyoni adó
földadó,
tized, fejadó 'stb. mind nem volt elég fedezni az állam szaporodott szükségeit, körültekintenek, 's ugy találák
hogy az uj szükségek mellett
egyszersmind uj jövedelmi források támadtak. Hatalmas Ipar fejldött
ki, melyly millióknak nyitott kcresetmódot, 's miáltal csakhamar városok
lettek virágzók. Hasonló arányban fejldött az ipart képvisel osztály
k()zélete. Smitli iparrendszere és KSieyes harmadik rendmellctti izgatása
közös czélra dolgozott. Különösen azonban a' városok bens szerkezete
volt öszszeköttetésben az iparrenJszer alakulásával. Ez idézte el amazt.
Az ököljog korában a' városok tálai közt kerestek menhelyet az iparüzk.
Czéhekbe szövetkeztek, mi némi közszellemet ébresztett közöttök. 'S a'
jiemesség kénytelen volt késbb elismerni, hogy a' lovagkardon kivül
;
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más tényez

is
van az államban. A' városok a' monarchia és hbéri
szerkezet harczaiban vásároltak segélyadás által kiváltságokat.
E'
kiváltságokért örömmel oldá meg zsebeit a' polgárság
mert akkor
azokban állott a' szabadság. Minden elem ilyly korlátok közé igyekvék magát besánczolni. Az adott segélypénz aztán eredete a' városi
adóknak. A' kiváltságok azonban, mik között kezdetben fejldött az ipar,
késbb korlátokká váltanak, melylyek a' tovább fejldést akadályozák.
A' védelmi eszköz szkkebl egyedárusság lett megtámadó a' társalom
többi osztályait. De nem tartozik ide a' czéhrendszer ártalmait 's az
,

,

iparszabadság elnyeit fejtegetni. E' szabadságot is kell némi rendri
tekintetekben korlátozni. Mindezekrl azonban máshol. E' helyett itt az
iparadó alkalmazását vizsgáljuk.
Az öszszes iparz népet lehetetlen
egyetlen adóosztályba sorozni. Semmi sem volna igazságtalanabb. Ez a'
legegyenetlenebb személyi adó
fejadó fogna lenni. Miben keressünk
tehát kivetési
osztályozási kulcsot ? Némelylyek az iparzlet nagyságát
veszik föl, 's ezt a' munkások, segédek és napszámosok számától mérik. Ez
azonban nem mindig mértéke a' jövedelemnek. Egyik iparznek ügyességén kivl nincs egyéb tkéje, másik e' részben bir túlnyomósággal 'stb.
'S néhol a' munkások számát gép pótolja. Mindazáltal olyly iparágakban,
hol csupán emberi kéz szükséges
csaknem egyedüli adókulcs az 's
kevésbbé terhes a' szerinte változó adó mint az, melyly minden iparzöt
egyformán róna meg mi olylyformán hatna mint a' roszul alkalmazott
állandó termékadó. Általánosabb osztályozás melyly csak a' szatócs és
nagykeresked, a' kézmvés és gyáros közt tesz különbséget. Menynyi
roppant fokozat van közben. Ennél már a' porosz osztályadó is helyesebb
elv melyly legalább tizennyolcz osztályt állított föl a' napszámostól a'
milliomosig. Mások az iparágak jövedelme osztályozásának mértékéül az
iparzés készületeit
mszereit
gépeit és egyéb eszközeit vették föl.
Feledék, hogy némelyly iparághoz aránylag kevesebb mszer, gép 'stb.
szükséges. Tehát ez sem lehet általános iparadó kulcsa. Továbbá nemcsak azt kell minden egyes iparágnál tudni
vájjon képes-e közterhet
viselni, hanem azt is, min arányban fizetnek az iparzk más iparágakhoz
és más életmódú adózókhoz képest. Csak igy van helyes és igazságos
alapja az adónak. Ha pedig általában rovatik meg az ipar, szinte a' nyers
termelést terheli, mint a' tized. 'S itt még r^iszabb a' szerfölött nao-y adó
eredménye. A' mezgazdaság, bár menynyire terheltetik, nem olyly
könynyen marad miveletlen
a' földet nehezen hagyja oda végkép a'
birtokos, legfelebb kevesebb költséget és szorgalmat fordit reá. A' nagyon
terhelt iparos ellenben más iparágra adja magát, vagy egészen más életmódra. A' gyáros elbocsátja munkásait, 's kedvezbb idkre vár, vagy
másutt ruházza be tkéit
nyerkémletekre utósó esetben a' veszélyes
börzejátékra forditja. 'Saz elbocsátott munkások kenyér nélkül maradnak.
Az iparadók közé tartozik, mint mondók, a' bélyegdíj is, melyly
némelyly iparczikkekre vettetik. Ez is a' nyers jövedelmet terheli de
olyly tárgyaknál, mik nincsenek nagy árváltozásnak kitéve, 's hol a'
kiállítási költség fölött a' nyereség mindig biztosabb. Ez iparadó azonban
kevesebbet hoz be, mint várni lehetne. 'S ha nagy, a' hazai ipart túlterheli, a' külföldinek javára. A' külföldi iparnak ez által lehetséges lesz a'
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vám ííltal okozandó árkülönbséoct vic-elni, 's versenyre szállani a' hazai
piaczon. E' köriihnény íigyeloníbe veend. Azt sem lehet ez ellen fölhozni,
hogy például u' kártyadrágitás által az crkölet-iség nyer. Csak a' csempészet mozdíttatik el 'stb. Biztosabb ennél a' hirlapi bélyegdij. Ez
azonban, ha nagy, még jobban nyomja a' hazai irodalmat, mint a' biztoöszlet, melylyet

kiadó tartozik letenni. Általában esztelenség
iparadóval szeríolótt terhelni. 'S fejlett
iparviszuiiyok melk-tt is csak iigy igazságos ha azon kellékekkel bir,
mikkel mint jövedelmi adónak birnia kell ha az iparágak tiszta jövedelme becslés utján jól kivehet. A' kormányformákra nézve pedig, a'
demoeratia az, hol az i])aradó legkevesebb veszélylyel jár. Ott ugyanis
az igazgatásban ez érdek is képviselve van
's kevésbbé tarthat elnyo-

sítéki

még

csak

fejld

ipart

a'

bárminem

,

;

,

miistól.

melyly az állam hivatalnokainak jövec) Iliralalnoki jövedelemailó
delmét rója meg. Rendkivüli idkben természetes, ha a' jövedelmi adók e'
rovattal is szaporitlatnak. Rendes körülmények közt megadóztatni a' hivatali fizetést, anynyi, mintlia az állam valóban kevesebbet adna tisztviselinek, mint Ígérni látszik. Sinclair (History of the public revenue of the
British Empire. Tom. III.) jeles munkájában ezt kézzelfogható képtelenségnek mondja.
d) Fugyítsztási adó. Azon elven alapul, miszerint a' kiadásból melylyet
,

,

valaki szükségei fedezésére költ, biztosan lehet következtetni jövedelmére. A' fogyasztásból következtet a' fogyasztó jövedelmére. Nem mindig
helyes, bár természetesnek látszó következtetés. Xémelyly ember többet
fogyaszt, mint kellene, más kevesebbet, mint lehetne. A' fogyasztás
mértéke nem függ mindig csupán a' fogyasztó akaratától , hanem a'
körülmények is parancsolnak. A' családatya kénytelen többet költeni,
mint a' ntlen. Nem igazságtalan-e csupán ezért több adót róni rá ? De
halljuk a' pénzügyérek védelmét hol van tökéletes emberi
a' nap
alatt?
Ha azt akarjuk, hogy sokat hozzon be ez adónem a' kincstárnak, az általános fogyasztási czikkekre kell azt vetni. Csupán ezek
terhelnek minden osztályt. 'S épen az ilyly közszkségi tárgyak
olyly természetek , hogy bajosan lehet eldugni a' közellenrség ell.
Ilylyenek a' gabna, hús, só, fa, 'stb., mikre, bármint igyekszik is
fogyasztását korlátozni, bizonyos mértékben mindenkinek szüksége van.
Ezeknek meoadóztatása tehát kétséo-kivül sokat hoz be. Azonban ki nem
látja, hogy ez adó, a' legszükségesebb dolgokra nehezedvén, a' szegényebb osztályokat aránytalanul nagyon nyomja. Nem lehet állítani, hogy

m
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czikkekbl valaki azon arányban többet íogyaszszon
a' melylyben
gazdagabb. St ellenkezleg áll némelyly tárgyakra. A' hússal él gazdag
ember kevesebb kenyeret fogyaszt kevesebb vásznat ki selyemmel is
nem
ruházza magát. 'S a' szegény
a' munkakeresk versenye miatt
mindig fedezheti innen származó veszteségét munkadíjából. Az egyensúly
hogy
helyreállítása végett tehát ugy vélekedtek némelyly pénzügyérek
vagy más adók alá kell még vetni a' gazdagabb osztályokat, vagy más
czikkekre is ki kell terjeszteni a' jövedelemadót, melylyek nem tartoznak
épen a' legszükségesebb életkellékekhez, mindazáltal a' vagyonosb osztályok által igen fogyasztatnak. Például a' gyarmati áruk, borok, finomabb
e'
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szövetek, kelmék. E' pótszerre azonban csak akkor van szükség, ha nagy
fogyasztási adó. Különben csak azon elvben lehet némileg igazolását
találni, melylyben a' fejadóét. Ha egyébiránt a' legszükségesebb dolgok
fogyasztását sokáig terheli adó a' pénz becsének csökkenése okvetlenül
bekövetkezik. Nem tartozik ide hoszszasan magyarázni e' jelenség okát.
Csak azt emiitjük, hogy igen egy jelentség dolog, mondani a' pénz
értéke csökkent, és mondani hogy az élelem drága. 'S ismét természetes,
hogy ha a' pénzérték csökkent, az adóöszlet is kevesebb értékkel bir. Ez
Egyenes fogyasztási adó az
esetben aztán nem igen nyer a' kincstár.
el közönségesen közvetett utón
eladott okoknál fogva nem igen
szedetik, mint iparadó, vám, egyedárusság 'stb. Az egyenes fogyasztási
adók egyik szokott neme a* fényzési adó. Erre nézve meg kell jegyeznünk, hogy a' fényzés nem igen áll egyenes viszonyban mindenkor a'
jövedelemmel
noha olyly küljelenség, melylybl többnyire okszerüleg
Ítélhetni az adóképességre. Más részrl azonban az is igaz hogy a' fényzés emeli az ipar némelyly ágait. A' takarékosság, melyly tökéket gyjt,
's azokat gyümölcsözvé teszi
egyetemesb hasznot áraszt az öszszes
iparügyre. Kevésbbé alapos azon adó, melyly bizonyos házhoz tartozó
egyének (cselédek) és állatok (kutya, ló), 's egyéb tárgyak után rója meg
az illetket. Szenvedhetlen már az örökös ellenrség, csaknem i-endri
szemmeltartás is, melylyel ennek alkalmazása jár. Az elbbinek t. i. a'
fényzési adónak azon haszna lehet monarchiákban és aristocratiákban,
mint a' rang és osztályadóknak. Kiengeszteli az alsó osztályokat az ország
nagyai iránt. Valódi democratiákban egyszer erkölcsökre van szkség,
veszélyesebb a' fényzés. Itt tehát ellenszerül használtatik a' fényzési
adó- Aristocratiákban és monarchiákban némelyly állásoknak helyzeteknek kényszersége hoz magával bizonyos fényzést. Itt igen terhes lehet
hasonló körülmények közt a' reá vetett ad(). Általában csak ott van helyén,
hol a' jóllét, gazdagság anynyira általános, hogy annak mintegy természetes következménye a' túláradó fényzés. - A' fogyasztási adó egyéb
nemeirl az indirect adók között szólandunk.
Végül érdekesnek tartjuk
némi ismertetést adni e' tárgy legújabb
irodalmának nevezetesb termékeirl. A' német irodalomban figyelmet
éi'demel
Leber die EinnahmequeJlen des Staates von Magnus Grafen
von MoUke. Hamburg 1846. Azért emiitjük, mert e' munka íolosztását
követtük mi e' czikkelyben , alapelveiben tett némi változtatással. Francziaországban Coffrnieres alaposan tárgyalja a' franczia budget elágazásait,
's különösen a' földadóra vonatkozó kérdéseket. A' sóadóról Dupont Whüe
és Ferrier irtak. Paris város budgetérl Say Horácz értekezett kimerít
alapossággal. Dumon, volt pénzügyministertl megjelent ; Histoire financiere de l'éqiiilibre des budgefs sotis la monarchie de 1830. Léon Faucher,
volt belgyminister szinte ,, Histoire financiére^^ czimn müvében a' jövedelmi adót fejtegette a' bevétel és kiadás közti egyensúly helyreállitása
iránt elmondván nézeteit. Thibault-Lefebvretöl
De Vimpul snr te recenu
mubilier etc. Chuteaiiviltarstól
Des Finances. Jelentek továbbá meg a'
német franczia 's angol irodalomban számos röpiratok Peel jövedelmi
adója tárgyalásáról. A' februári forradalom óta követett j)énzügyi eljárást
(L'administration des finances en 1848 et en 1849) többek közt du
a'
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Fmjnode Guszfár adta el. Léon Faucher is irt róla (De la situation
clu budget etc). Természetes, hogy az ujabb socialisticus mozgalmak is gyakoroltak befolyást a' pénzügyi eszmékre. Girardin Emil ilyly
czimii röpiratában
Le Socialisme et Vlmpot
minden adórendszert
megbirál, ostromol, 'a hirdeti a' tke megadóztatásának elnyeit. Erre
Thierry „De l'impot sur le capital^^, czimii röpirattal felelt. Mindemellett
Girardin nézetei átmentek a' socialisták programmjába. Lehet-e máskép,
midun a' munka a' tökét tekinti legnagyobb ellenségének ?
y.
Eajyi'iilwség. Egyike azon varázsigéknek miket az ujabb mozgalmak
a' politikai zászlókra felirtak. Nem feladásunk apotheosisát irni. Kovidek
leszünk magyarázatában.
A' jog els elve egyenlség, e' szerint az
egyenlségnek érthet magyarázatát a' jog fogalmából adhatni. A' jog
az embernek cselekvésbeli szabadságán, vagyis akarata kihatásán alapszik,
küls szabadságnak lehetne mondani. A' szabadság
a' honnan a' jogot
és egyenlség fogalmai tehát rokonok, ugy hogy maga az egyenlségnem egyébb kölcsönös és egyforma tartalmú szabadságnál.
A' szabadság és egyenlség a' jogrendnek elvei, a' honnan csak jogi és politikai
egyenlségrl lehet szó. A' mi az embereknek tehetség- állapot- természeti- erkölcsi vagy vagyonbeli 'stb. egyenlségét illeti, részint olylyan
dolgok melylyeknek értelme nincs, részint azon enervált phraseologiához
tartoznak melylyet a' lelki szolgaság a' szabadság nyelve gyanánt árul.
Azon egyformaság, melylybe a' tehetségtelen a' tehetségest, a' gyenge az
erst, a' rest a' szorgalmast, a' kicsiny a' nagyot 'stb. lerántani szeretné,
valódi megkötése volna a' szellem erejének, lenyügözése a' szabadságnak.
Ez egyenlség lenne a' szolgaságban. A' kicsinyek soha sem értették a'
mozgás egyensúlyozását, vagy azon egyenetlenséget a' szabadságban,
melyly az ezerágú körülmények
a' különfoku és irányú emberi tehetségek következménye melyly maga a' mozgás az élet és öszhangzás a'
finaiiciere
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dolgok között 'stb.
A' jog-egyenlség szerint a' polgárok egyenlk a' törvények eltt. Szép
diadala az alkotmányos eszméknek, melyly ek a' feudalismus rendkülönbségeit megszüntették. A' törvénykönyvekbl kezdenek eltnni a',jobbágy'
általánosabb lenni az
,ur' ,nemes' ,nemtelen' 'stb. nevezetek
's kezd
emberiség eszméje.
A^ politikai egyenlség szerint a' polgárok egyforma
befolyással birnak a' törvényekre. A' népfelség eszméje kezd bemenni az
alkotmányokba 's mig a' régibb idkben maga a' törvényhozás egycdáruság volt, ma a' census- és az emberiség igényeinek méltánylása által utat
talál mindenik polgár hazai ügyeinek vezetésébe szólhatni. Vérrel szerzett
jogai az emberiségnek, mint azt a' két utósó század története mutatja.
Minden ujabb társasági eszme az egyenlség lépcsnkénti kifejtésére
vezet; és ez, Tocqueritle szerint, általános, tartós, emberi hatalommal
nem korlátozható; minden történet, minden egyes ember fejlését segiti.
A' legrégibb, legfolytonosb legállandóbb irányú, melylyet az évrajzok
mutatnak, 's ha átnézzük a' történet lapjait, alig találunk nagyobb eseményekre, melylyek az egyenlség hasznára ne lettek volna. A' keresztes és
egyéb hadak megtizedelték a' nemeseket, és elosztották földeiket a'
lszerek 's tzi fegyverek feltalálása egyenlvé tette az embereket a'
csatamezn; a' könyvnyomtatás egyenl segédforrásokat nyújtott mind,
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kettnek értelmi fejlésére a' posta intézet ugy leteszi az ismereteket a'
kunyhók küszöbére mint a' paloták kapuihoz a' protestantismus azt
tanítja, hogy minden ember egyenlen utat találhat a' menyországba 'stb.
,

;

,

Tulaj donképi egyenlséget egyébiránt csak a' despotiában és democratiában találhatni itt az emberek az egyenlségben szabadok is , amott
szolgák és értelmiségnélküliek , különben a' világ egy népénél 's egy
alkotmányban sem találhatni az egyenlséget az eredeti jog szerint, mivel
mik a' polgárisodás
az emberek természeti és erkölcsi különbözségei,
mellett elkerülhetlenek
szükségképen a' jogkülönbséget is magok után
vonják. Mindamellett a' nivellirozást nem akarhatjuk ezáltal egyenlségnek mondani és nem is ismerjük annak, hanem csak azt akartuk emliteni,
hogy kisebb nagyobb mértékben, az ujkorheli állományi törekvések a'jog,

—

—

—

A' vagyonfelaprózás emberei
egyenlség körül forognak.
egyenlség elvébl vezetik le a',,communismust" is, 's még megérjük,
hogy valamelyly fejetlennek eszébe jut a' fk szabályozását indítványozni
és politikai

az

,,

ez elv szerint.
Hazánk törvényei

Az

a'

legutóbbi

idkben meg anynyi lépések

voltak az

eljogok egyenkint elhullottak; a' törvényeltti 's teherviselési egyenlség megállapittatott. 1830 óta a' törvényekben folyvást e' törekvés mutatkozik ennek teremtményei fleg az

egyenlség

felé.

aristocratiai

;

1848-iki törvények.
A' birodalmi alkofmány szerint az egyenlségnek hazánkra nézve ugyan
nem egészen uj,mert már I. István megirta a' fiának, hogy „szerencsétlen
azaz ország, melylyben csak egy nyelven beszélnek" -- de ekkorig mégis
ismeretlen neme állapíttatott meg n'' nemzetiségek egyenjogúsága. Híiuein
:

az elvet könynyebb volt kimondani, mint megoldani. A' nyelveknek ezen

egyenlségébl, nem gondoljuk ugyan, hogy Bábel támad, de mindenesetre ugy véljük, hogy ez, az apróbb, népeknek, a' szövetkezésbeli
akadályokat megkönynyiti a' politikai egyenlségre nézve. (1. nemzetiségek
egyenjogúsága)

—

Sz.

Egyenlségi clubb. (1. Magyar forradalom.)
Egyesületi jog. Az egyesületi jog majdnem azon egy természet

a'

sajtószabadsággal; mégis eme' jogban több hatalom van mint a' sajtóban. Midn valamelyly vélemény nagyobb gyülekezet által képviseltetik,
tisztább és szabatosabb alakot ölt magára. Az egyesület egy csomóba
köti az elágazó elmék törekvéseit, és azokat hatalmasan tolja egy általa
világosan kijelölt czél felé. Azt lehet mondani az egyesületi jogban több
Az egyesülési
végrehajtó, a' sajtójogban több igazgató hatalom van.
és nyilvános gyülekezési jog, alkotmányos országban magából a' képvise,

:

—

rendszer szellemébl következik, a' menynyiben a' képviseleti alkotáltalános, tartós és élénk politikai érdeket tesz fel a' népben 's azt
ájiohii kell és fentartani.
„A' magános cselekvés szabadsága után
mond Tocqueville
legtermészetesebb az emberre nézve azon szabadság,
minél fogva erejét a' hozzá hasonlókéval egyesitheti 's közösen munkálkodhatik. Azért is én a' társulati jogot természeténél fogva, szintolyly
elidegenithetlennek tartom, valamint a' személyes szabadságot. A' törvényhozóéi nem ronthatná a' nélkül, hogy a' társaságot magát is megtámadja."
Az egyesülés többféle lehet, czéljához az idhöz, melylyleti

mány

,

—

—

,

—

,

—
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ben elfordul

— és azon viszonyokhoz képest, melylyekben

a'

g-yülekezök

egymáshoz és az álhimban uralkodó, szabályozó törvényekhez állanak. A'
honnan különbséget kell tenni azon állandó testületek (corporatio, collegiuni) közt, milylyek a' községek, városok, megyék, egyetemek 's a' t.
és azon gyülekezések közt melylyek kifejlésöket egyesek közvetlen akaratának köszönik. Amazok állodalmi intézetek, melylyeket a' törvényhozás alkot, emezek a' polgárok szabadságára hagyvák, a' menynyiben
ebbeli jogukat a' törvény nem szabályozza.
Az egyesület értekezés
végett áll öszsze, de egyszersmind általa a' cselekvés gondolata is
foglalja el az elméket. Innen van, hogy az európai állodalmak nagy része
a' gyülekezésben még most is, a' fennálló törvények elleni daczot lát.
Olyly országban hol a' vélemények csak árnyéklataikban térnek el egy,

—

,

mástól, az egyesületi jog,

úgy szólván minden korlát nélkül

hanem ezen jog gyakorlata annál veszélyesebbé

el lehet,

válik, minél lehetlenebb

nagy pártoknak többséggé válniok. Alkotmányos és valódi képviseleti
a' nagy pártok igen ritkán fejlödnek erszak
által többséggé, 's a' mozgalmak elleges felismerése sem olyly nehéz. Ha
a' kormányok
az egyesületi szabadságban még ma sem látnak egyebet,
mint jogot a' rend elleni hadizenésre ezt csak a' szabadság tárgyábanijáratlanságuknak lehet tulajdonitani. Miért nem élnek az angolok az egyesüa'

rendszerrel biró országban
,

:

—

szabadsággal viszsza, kik e' jogot olyly régóta gyakorolják?
Az
politikai hatalom egyszersmind épen úgy, mint a' sajtó.
Három lépcst kell e' jog gyakorlatában megkülönböztetni. — Bizonyos számú polgárok, valamelyly politikai elvnek bizonyos módszerinti
forgásba hozatala iránt egyesülnek.
Második lépcs a' gyüléstarthatás. Midn valamelyly politikai társulat , az ország némelyly fontosabb
helyein mködési pontokat állithat fel, ez által munkássága nagyobbá, 's
befolyása kiterjedtebbé válik. A' vélemények olyly ervel és hévvel fejlenek ki, minre a" leirt gondolat soha szert nem tehet.
Végre: ezen
eljárás nem egyébb, mint a' képviseleti rendszernek felekezetre alkalmazása a' menynyiben t. i. politikai tárgyakban az egy véleményen levk
választó gyléseket tarthatnak 's biztosokat nevezhetnek kik ket egy
központi gylésben képviseljék, 's a' t. E' szerint az egyesületeknek
czélja: vezetni a' véleményeket, de nem erltetni; javalni a' törvényeket
de nem hozni. Mindamellett a' korlátlan egyesületi jogot, politikai
tárgyban, nem lehet egészen egy karba tenni az Írásbeli szabadsággal. Az
egyik kevésbé szükséges és sokkal ártalmasabb mint a' másik. Amannak
egy nemzet korlátokat szabhat a' nélkül
hogy uraságáról lemondania
kelljen (Tocqueville).
Az egyesületi szabadság egy szükséges biztositék a' többség zsarnoksága ellen és a' társulatok anynyival kívánatosabbak a' pártok önkényének gátlására, minél democratiaibb valamelyly
országban a' társasági állapot; mivel aristocrata nemzeteknél, a' másod
rend testletek természetes egyesületeket képeznek a' hatalom viszszaéléseinek megakadályozására. Nem lehet tagadni hogy a' korlátlan politikai tárgyú egyesületi jog, minden szabadság maximuma, melylyet valamelyly nép elviselhet, mig más oldalról egy h'nyeges pontra nézve, egyedüli biztosítékot nyújt a' melyly országban t. i. a' gyülekezés szabad,
ott a' titkos társaságok ismeretlenek. Ott vannak pártok de öszszeeskületi

egyesületi jog

—

,

—

:

—

,

,

,

,

,

—

,

,

:

,
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vések nincsenek.

— Az ujabb korban, midn az egyesületi szellem hason-

midn az associatio, azon
lépett fel
eneltyü, melylyre a' társaság támaszkodik, hogy rozsdás bilincseibl
kibontakozhassék
az alkotmányok érezhet szükségévé vált, nem
kevesebb figyelmet fordítottak a' publicisták az egyesülési jog anyagi
oldalán kívül annak formális oldalára. Absolut kormányu országok azáltal véltek segithetni a' dolgon hogy eltiltván minden titkos egyesületet,
titkosnak nyilatkoztattak ki minden egyesületet, melyly a' kormánynak
elleges engedélye nélkül lépett életbe. Alkotmányos országokban olyly
módokhoz nyúltak, melylyek által sértetlenül maradván a' gyülekezés
joga, a' törvényhozás közbenlépése nem terjed tovább , mint a' menynyire
Nem
az állodalom szervezetes mködésének biztosítása megengedi.
lehet feladásunk a' történeti érvek felkutatása arranézve hogy a' társulati eszme és szellem régiségét bizonyítgassuk. Elégséges anynyit tudni,
litliatlanul

nagyobb erélyességgel

,

—

,

—

,

hogy az ember, természeténél fogva, társaságos
ösztön, melyly vele

,

állat;

's

hogy ugyanazon

t

a' státusok képzése eltt és képzése óta , egyesületek alakítására. „Az associatio az
Ezen
emberi társaság kiindvlási pontja 's jövendje egyszersmind."
elvbl következik , hogy az állodalom jogokkal van felruházva az egyesületekkel szemközt. A' különbség abban van hogy a' lehet viszszaélések
esetében, a' státusnak közbenjárási jogát az egyik fél a' törvényhozásban gyökerezteti, melyly az egyesületi jognak, mint minden egyéb
a'

státust megalakittatá, irányzottá

—

,

jognak körét megszabja, mások pedig az állodalom rendri hatalmában 's a'
felügyelési jogban gyökereztetik ezen közbelépést, tehát olyly dolgokban,
melylyeknek irányát és értelerahatározatát az alkotmányosság szempontjából kimutatni nem lehet. Látnivaló, hogy a' gyülekezés kérdése, az
eltérések ilylyen színvonalára állítva, a' sajtó praeventiv vagy repressív
rendszerével hozatik kapcsolatba, a' menynyiben a' társulatok vagy egyeaz elleges
sületek alakulhatása
a' felügyelés jogának elve szerint
felhatalmazás által nem ritkán megszorittatik. De mihelyt az egyesületrl jogelvek alapján van szó, egész következetességgel azt lehet állítani,
hogy a' gyülekezések alakításához minden elleges felhatalmazás kiesz-

—

—

,

ha képességeim gyakorolhatására elbb még
engedelmet kell kérnem, akkor nem birok joggal arranézve a' mit gyakorlandó vagyok. Joggal az bír, ki saját felelsége alatt másnak elleges
engedelme nélkül cselekszik (Szalay L.). Tehát mindazon okok, mely-

közlése

felesleges;

mei^t

ellen
a' sajtónak repressiv kezelése mellett a' praeventiv vizsgálat
küzdenek, mindazok küzdenek az egyesületi jog mellett az elleges felhatalmazások ellen. A' ki sajtótörvényt akar, az egyesületi törvényt is
akar. Az egyesületi jog öszszefüggésben van a' nyilvános tárgyalásokkal,
esküttszékkel 'sa't. Feltaláljuk már a' rómaiak- és görögöknél. Angliában
és az amerikai egyesült állodalmakban a' legnagyobb vállalatok a' szabad
egyesülésnek köszönik lételöket.
A' mi az egyesületi jog korlátozását
illeti, az elbbi franczia törvények szerint, mindazon egyesületekbe,
melylyek magán nyereséget tztek ki magoknak czélul, rendszerint nem
avatkozott be a' kormány. A' törvényben ugyan ott állt , hogy semmitársulat, melyly 20 tagnál többet számlál, felsbb engedelem nélkül
nem engedtetik meg. De ezen törvényt nem alkalmazták, mivel mindkét

lyek

—

nem
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ki hogy a' törvény nem egyáltalában a'
egyesületek ellen van intézve, hanem egyedüli ezélja a'
fegyveres egyesületek elnyomatása, 's hogy a' politikai egyesületek elnyomása maga után vonja a' titkos egyesületek alakulását tehát hogy amazoknak nyilvános mködését trni kell ellenorködés mellett, nehogy öszMegbukván éj)en az egyesületi alkotmászeesküvésekké fajuljanak.
nyos jog sértése miatt, az Orleans család thrónja 's kormánya: a' fr. nemzetgylés új chartája Il-ik Fejezetének 8-ik §-ában kimondá, hogy a'
polgárok társulati joggal birnak, békésen és fegyver nélkül gyülekezhetnek kéi*elmezhetnek 's a' t. E' jogok gyakorlata embertársaink jogai,
A' badeni törvény szeszabadsága 's a' közbátorság határáig terjed."
rint, felsbb engedelem nélkül alakulhattak az egyesületek, mindazáltal
joga volt a' kormánynak eltiltani azon egyesületeket melylyek az állam
biztosságát fenyegetik, vagy a' közjót veszélyeztetik. A' badeni törvénymivel az
könyv azonban, nem szolgálhat e' tekintetben sinórmértékül
egyesületek felbontásának módja iránt hibásan intézkedik. Általában
alkotmányosság tekintetében a' képviseletieknek mondott német státusok,
A' mi az angol törvényhozást illeti,
példányul épen nem szolgálhatnak.
III György íU), 37, 39,59, 60. 'sa't. statútumai az egyesületi jog kérdésére
is kiterjednek. Az angol törvény azonban inkább egyes esetekbl indulva
foglalkozik ezen kérdéssel, és nem azon általánosságban, mint például a'
minden képviseleti alapon
tilos
franczia. Az angol törvények szerint
ezáltal a' törvényhozás a' parliaálló politikai egyesület. Ügy látszik
mentet akarta versenytársuktól megóvni. Hasonlóképen törvénytelennek
tekintetik minden egyesület ha a' tagok nevei eltitkoltatnak. A' szabad
kmivesek társasága azonban kivétetik a' szóban lev szabály alul. Törvénytelen továbbá bármelyly egyesület ha tagjai esküvel kötelezik le
magukat, ha olylyan elöjárói vannak, kiket az egyesület nem ismer.
midn a' gabnatörvény elleni egyesület ellensúlyozá's a' t. 184:4-ben,
sára, az „agricultural-protectwn-sodety" Rlakuh, ennek elnöke i?«V7<mond herczeg, tanácsot kért az Exchequer' egyi'k birájától: van e' abban
törvénytelenség, ha a' központi egyesülethez vidéki egyesületek is csatlaa' válasz a' volt
koznak 's ha ezek levelezésben állanak egymással?
sze,, nincs". Ez eset azon szokásban lev szabály ellen bizonyit, melyly
JNIindrint a' levelez ágakra oszlott egyesületek is tilalom alá vonattak.
ezen idézetbl az látszik, hogy valódi alkotmányos országban, az egyesületi jog, az állam elleges felhatalmazásának alávetve nincs, vagy hogy
azt praeventiv szabályok nem korlátozzák. Az azonban természetes, hogy
például
ha valamelyly egyesület, több akar lenni egyszer egyesületnél
okleveleket ad ki (egyetem) vagy a' kisajátitás jógiival kivan felruháztatni (vasutársaság), a' végrehajtó hatalomnak ketts ellenrködése alá
tartozzék; de itt már nem anynyira az egyesület, mint a' szorosabban vett
corporatiói jogról van szó. A' testületek jogát épen ugy nem lehet az
egyesületi joggal öszszekeverni mint például az 1840-ki magvar törvényhozás 18-ik czikkelyébl, hol a' ,, közkereseti társaságokról van szó,
az egyesületi jogkört fejtegetni viszszás dolog lenne. A' corporatiok

kamarában ismételve mondatott
táriíulatok-
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mindenütt az egész világon, Angliában ugy mint Amerikában s])ecialis
törvény alatt állanak.
Amerikában a' politikai czélokbóli társulatba

—
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szabadsága korlátlan. 1831-ben, mikor legmérgesebb volt a' villonvámtariíFák miatt
egy massachusettsi polgárnak eszébe jutott a'
tariíFa minden ellenségeit képviselik által Philadelphiába meghivni, hogy
a' kereskedelmi szabadság helyreállításának eszközeirl együtt tanácskozzanak sokan gyülekeztek öszsze néhányan ismert és hires férfiak.
Dél-Carolnia, melyly ez ügyben késbb fegyvert is fogott, a' maga részérl 63 követet küldött. A' gylés magára convent nevet vett fel 's több
mint 200 tagot számlált. Tanácskozásai nyilvánosak voltak 's egészen
törvényhozó szint öltött magára; vizsgálat alá vette a' congressus hatalmának kiterjedését, a' tariífa különféle rendeleteit 's a' t. A' convent 10 nap
múlva eloszlott, miután felszólítást intézett volna a' néphez, melylyben a*
congressustól megtagadtatott a' jog tariífát készíthetni, a' fennálló tariflPa
pedig alkotmányelleninek nyilváníttatott. Enynyire széles alapokra van
ott állitva az egyesületi szabadság. Mindamellett
a' politikai tárgyú
egyesületeknek korlátlan 'szabadsága még eddig az egyesült státusokban,
nem szülte azon gyászos következéseket, melylyeket másutt belle várni
lehetne. E' joggal élés átment a' szokásokba és erkölcsökbe. Az egyesült
státusokban a' politikai egyesületek tárgyokra nézve békességesek, eszközeikre nézve pedig törvényszerüek.
Mindazon okok közt, melylyek az
egyesült státusokban a' szóban lev jog kitöréseit mérséklik, leghatalmasabb talán az általános szavazat. Olyly országokban hol az általános
szavazat be van hozva, a' többség soha sem kétes; a' honnan az egyesületek
tudják, hogy
a' többséget nem képviselik. Ezáltal a' kormány erkölcsi
mig ez Európában egészen ellenkezleg van mivel itt alig vanereje
nak olyly politikai tárgyú egyesületek melylyek magokról azt ne tartanák, hogy a' többség akaratát képviselik. Ez a' hit neveli erejöket, gyengíti pedig ellenükben a' kormányt. Amerikában az egyesületek csupán
beszélnek és kérelmeznek, mig gyakran Európában a' politikai társulatok természettel hajlandók olylyan szerkezetet adni magoknak, melyl}^nek semmi polgári szine nincs.
A' mártius 4-iki austr. alkotmány szerint ,,az austriai státuspolgároknak joguk van öszszegyülekezni 's egyleteket képezni a' menynyiben a' gyülekezet vagy egyesület czélja, eszközei vagy módja nem törvénytelenek, vagy az álladalomra nézve veszélyesek."
Enynyi vau elvül kimondva, egyébiránt a' jogot 's annak
Sz.
feltételeit részletesen szabályozó törvény igértetik.
Egyesült sfátusok Éjszakaiiieríkábaii. Az éjszakamerlkai köztársaságok politikai egyesülete fekszik az atlanti óceán, mexicoi öböl és csendes tenger között, az éj. sz. 25" 's 49", 's a' ny. h. 69 's 126" közt. Az
egyesült állodalmak 's Mexlco között 1848 febr. 2-dikán kötött szerzdés
szerint a' két köztársaságot elválasztó határvonal kezddik a' mexicoi
öbölnél, a' Rio Grando vagy Rio-Bravo-del-Norte torkolatánál, aztán e'
állás
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fulyó mellett felfelé egész uj Mexico déli határáig 's ennek mentében
nyugotra egész addig, mig ez átmetszi a' Gilat, azután annak mentében
azon pontig, hol beomlik a' Rio-Coloradoba 's ezen át követi a' két Callíornia közötti határvonalt (mert éjsz. California az egyesülethez tartozik)
egész a' csendes tengerig. Kiterjedése az elnöknek 1848 dec.5-diki jelengeogr. mérföld. A'
tése szerint 843,082,465 hectare, vagy 146,620
népesség 22 millióra tétetett (1840-ben 17 millióra). Az egyesült állO"
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3 nagy vidékre oszlik a' keletire, melyly magában foglalja
vagy az atlanti óceán vidékét; a' középre, melyly
magában foglalja a' ^Nlissisippi roppant kiterjedés vidéket, 's a' többi
folyókét, melylyek a' mexicoi öbölbe ömlenek; 's a' nyugotira , melyly
tlalmak földe

a' keleti

:

állod;ilmakat,

magában foglalja a' szikla hegyektl (Roeky Mountains) nyugotra fekv
földet. Két Uoszszu hegyláncz, 45" szöglet oldalaiként helyezve, melylynek szöge délen volna, metszi át az unió földét, de nem nyúlik ki bellök
firányukon kivid semmi fontosabb ágazat a' Rocky Mountains, melyly
;

Cordillerasok nevezete alatt
éjszaki részét, és az Álleghani/
tenger mentében vonul délrl
elküiönözve önállólag fekszik;
a'

re

,

a'

ismeretes roppant hegyrendszernek képezi
vagy Appalachi hegyek, az els a' csendes
éjszakra; a' második az elstl egészen
az elsnek közép emelkedése 2700 met-

másodiknak 1000 metre (mintegy 9000' 's 35000- Az egyelegnagyobb része a' mexicoi öböl folyamvidékéhez tartozik,

sület földének

de legnépesebb része az atlanti óceánéhoz. Az unió szélességi kiterjedésben 20 fokon nyúlván el, természetesen igen különböz az éghajlat
éjszakon és délen. Ott a' Sz.-Lrincz folyó partjain a' tél elég szigorú 's
a' nyár nagyon meleg, de a' hó télen nem jár alább a' sz. 30"-nál, kivévén
a' hegyeket. Az év közép melege Albany-ban 9", Philadelphiában 11'^,
New-York és Cincinnatiban 12'^, Natchezben W', Floridában 22° cent. A'
föld igen változatos
a' termett növények természetéhez képest 3 vidékre
:

osztatik, az éjszakira az éjsz. sz. 44'^-án túl, hol az éjszaki fák

's az éjszak:
európai és sibériai növények teremnek, kevés kúszó és vizi növény; a'
közép vidékre, az éjsz. sz. 35*^ 's 44°közt,hol tölgy, platán, fejér czedrus,
sok kúszó 's vizi növény lakik; 's a' délire a' 35*^ 's 37" között, hol
a'
karolinai nyárfa, a' magnólia grandifl. 's roppant sokasága kúszó, füves
és vizi növényeknek. 27" alól a' növényzet egészen forró égalji. Az alma,
körtve, cseresznye megérik az éjszaki tájon is, a' dinynye, narancs, 'sat. a'
délin. Törökbuza mindenütt tenyészik
a' dohány a' 40"-ig, 's nyugoton
egész Ohioig; a' pamut a' 37"-ig, 's mveltethetnék a' 39"-ig, a' rizs Karolinában, Georgiában, 's egész Sz.-Louis és Missouriig; a' czukornád
sikeresen tenyésztetik a' 30" 's 39"-ig; a' gabonafajok éjszakon 's a' dél
magasabb részén len, kender nyugoton 's középen. Kszén találtatik az
egész Alleghany- és Missisippividéken 's ugyanezen tájakon vas; arany
kisebb menynyiségben több helyt találtatik Fels-Californiának 's UjMexiconak odacsatolása pedig uj gazdag aranybányákat szerzett az uniónak, melylyek kormánya kezei alatt már eddig is egészen más fejldést
nyertek, mint elbb a' mexicoi igazgatás alatt. Az amerikai unió a' világon egyetlen állodalom, melyly e' század kezdete óta olyly óriásihig nevekedett népességben. 1830-ban népessége 12,900,000 volt, 1840 ben már
17,000,000, 's 1848-ban 22,000,000. Az 1840-diki népszámitás szerint az
akkori népességbl fejér volt 14,189,218 (7,249.270 férfi, 's 0,939,942
n), és 2,873,348 szines, kik közül szabad: 38(5,235, rabszolga: 2,487,113.
Azon állodalmak, mclylyekben a' rabszolgák a' fejérekhez képest legszámosabbak voltak Déli Karolina, hol 81 szabadra, Missisippi, hol 92 szabadra, Loí/s/a/m, hol 109 szabadra, Florida, hol 111 szahndrn, Al a ba in a, hol
133, Georgia, liol 140, Virginia, hol 170, 's Éjszaki Karolina, liol 200 szabadra esik 100 rabszolga. A' rabszolgaság nem létezik az éjszaki és

n

;

;

,
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nyugoti álladalmakban eltöröltetett a' keletiekben
's
rendre el kell
enyésznie Pensylvaniában, New-Yorkban, és New-Yerseyben. Az elsben
a' rabszolga- gyermekek csak bizonyos ideig vannak a' rabszolgaságnak
alávetve, a' másodikban minden 1804 óta született rabszolga szabad, a'
harmadiknak törvényhozása a' földén született rabszolga-gyermekeket
szabadoknak nyilvánitja, *s felszabaditja a' bizonyos ideig földén tartózkodó rabszolgákat; 's a' többi álladalmakkal való rabszolgakereskedés
1798 óta tiltatik. Egyébiránt az unió minden állodalmában megtiltatott
1808-ban a' rabszolgák behozatala, 's az ottan találtatóknak teljes felszabaditását elrendelni nem sokáig késhetendik a' congressus, daczára a' déli
állodalmak heves ellenállásának. Azon lakosok száma
kik kiválólag
bányákban foglalkoztak, 1840-ben 15,203 volt, földmüvelök 3,717,756;
kereskedk 117,575 kézmvesek és raiparosok 791545; tengeri hajósok 56,025; földközi hajósok 33,067; szép mesterségeket
65,236.
Az egyesült állodalmak népességének olyly sebes gyarapodása nagy
részint a' minden országbeli európaiak bevándorlásának tulajdonítandó, 's
ma is igen nagy azon németek 's irlandiak száma, kik évenkint az unió földére költöznek telepedni. A' nép tömege kivált az úgynevezett Uj-Angliát alkotó állodalmakban angol-szász fajú; számos német található a'
közép állodalmakban spanyolok és francziák a' déliekben. A' benszülött
indiánokkal 1789-tl 1838-ig kötött szerzdések szerint, ezeknek nem,

,

,

:

,
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,

zetségei átszállittattak

a'

Mississipi túlpartjára.

Még ma

számlálhatni

is

azonban közülök néhány nemzetséget az unió földén, melylyek közül
fbbek a' Chactasok, Creeksek és Cherokeesek. Azon idszak alatt az
igy átszállított egyének száma 81,282-re emelkedett. A' tölök megvásárolt földtér 419,429,446 acret tett, melylyért fizettetett pénzben vagy
földben 81,672,824 dollár érték. Minden egyes állodalmakban és a' congressusban, angol a' hivatalos nyelv, 's a' sulyok és mértékek ugyanazok,

melylyek Londonban. Máig is legnagyobb szabadság áll fen a' vallásgyakorlatra nézve, minélfogva az unió álladalmaiban a' különböz vallásfelekezetek sokasága nagyobb
mint bárhol a' világon. Katholikus volt
1,300,000, baptista 5,000,000, christians 300,000, congregationalista
1,400,000; hollandus reformált 450,000, episcopalis 600,000; német
református 30,000 lutheránus 840,000 ; mennonita 30,000
methodista
3,500,000, morva
12,000 mormonita 12,000, uj jerusalem-templomi
keresztyén 5,000, különböz felekezet presbyterianus 2,175,000, unitárius 200,000, universalista 600,000
izraelita 15,000, quaker 6000, tunkers 30,000. Az el nem sajátított, 's részint az unió, részint az egyes
álladalmak birtokában lev földek kiterjedése 220,000,000 acre; 183o-tól
1841-ig a' kormányok által eladatott 58,201,151 acre 73,832,008 dollárért. A' f földtermények
búza 84,823,272 bushel, árpa 4,161,504; zab
123,071,341; rozs 18,645,567 bushel; törökbuza 377,531,875, burgonya
108,298,060 bushel; komló 1,238,502 font, rizs 80,841,422 font, czukor
155,110,809 font; dohány 219,163,319 font; len 's kender 95,251 tonna,
széna 10,248,108 tonna; pamut 790,479,275 font; selycmgubó 61,552
font, viasz 628,303 font, gyapjú 35,802,114 font; bor csak 124,734 gallon. Az öszszes gabonafajok termését a' népszámmal egybevetve, esik
átalában évenként 1 fre 36 bushel, mi körülbell hétszer anynyi , mint
,
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esni. Bár gabona is igen sok kivitetik az
egyesült állod;ilmokb(')l, kivitelének f tárgyát mégis a' pamut képezi, 's
ez teszi iiliipját az uiiio 's Anglia közti nagy kereskedelmi oszszeköttetésnek. GO év óta mekkora í'ejldést nyert a' pamuttermesztés, megitélhetni
onnan, bogy 1783-ban Liverpoolban 8 bál pamut letartoztaték mint
olylyan, melyly bamisan jelentetett az egyesült státusokból jövnek, mert
nem tették fel, bogy onnan egyszerre akkora menynyiséget lebetne kihozni, 's 1840-ben a' kivitt panuit menynyisége többet tett már 500,000 bálnál. Az állattenyésztés ugyanazon évben következleg állott ló és öszvér
volt 4,335,669, szarvasmarha 14,971,586; juh 19,311,374; sertés
26,301,293; a' szárnyas házi állatok értéke 9,344,410 dollárt tett. Az
erdk használása raelylyekkel az unió földe még roppant nagy mértékben van boritva, 22,042 munkást foglal el, és elállíttatott egy év
alatt 13 millió dollárnyi érték fa, azonkívül roppant menynyiségü szurok,
hamu és iiamuzsir. A' vadászat évi eredménye brök 's prémekgyanta
ben 1,100,000 dollárra ment. A' halászat 36.584 lakost foglalkodtatott,
's csak a' halcsont értéke 1,150,000 dollár volt, 7,600,000 gallon halzsir,
4,800,000 gallon spermaczet-olaj, 775,000 mázsa füstös és száraztott bal,
'sat. A' vasbányászat 's a' vas els feldolgozása 30,500 munkást foglalkodtatott 20^/2 millió dollár tkével, 's 804 hámorban 286,900 tonna vas
állíttatott el. A' kszén-bányákban 6811 munkás dolgozott, 's azok 52
millió bushel kszenet adtak. Sóból 2,365 munkás elállított 6,200,000
bushel konyhasót. A' mipar nem régid óta indult nagyobb fejldésnek,

menynyi EurcSpában szokott

,

:

,

,

de azért már is bámulandó kifejlést nyert. Különösen nagy emelkedést
ad annak a' sok nyers anyag rendkívüli bsége, 's azon bizonyosság, hogy
az áruk biztos keletre találnak a' mindig növeked 's vagyonban gyarapodó földmivel népesség között. Az uniónak két f müiparos városa
Loirel és Píttsburg, csak e' század kezdetén alapíttatott, 's már is vetélkedik Európa f müiparos városaival 's hozzátehetjük, hogy ott a' munkások, jóllét és erkölcsiség tekintetében tetemesen jobban állanak mint
Euiópában. A' mipar állása az 1840-diki felszámítás szerint következ
volt. Gépgyártás 13,000 munkással 11 millió dollár érték évi terménynyel; apró diszáruk 5500 munkás 6,500,000 dollárral; fegyverkészités
274 ágyú 's 88,000 egyéb fegyver; ékszeráru 1556 munkás 4,735,000
dollárral; egyéb ércznemüek 9,800,000 dollár; gyapjuipar 2,585 gyapjufonó, 1420 gyapjú kézmügyár 21,432 munkással 15,765,000 dollár tképamutipar 1240 fonóvel és 21 millió dollár érték évi gyártmánynyal
gyár, 129 festgyár, 72,120 munkás, 51,110,000 dollár tkével, és
46,600,000 dollár érték évi terménynyel egyéb szövetek 17,400 munkással 's 8 millió dollárnyi évi gyártmánynyal; bripar 17,135 különböz
mühelylyel borkészítésre, 40 millió dollár érték évi készitménynyel;
szappan évenkint, 50 millió font, fagygyugyertya 18 millió, viaszgyertya
3 millió font; égetett szeszes italok készítése 12,223 munkással, l0,306
szeszgyárral, 40() scrfzvel, elállított 41,500,000 gallon szeszes italt,
és 24 millió gallon sert; volt 81 nagy üveggyár 3,236 nmnkással és 3
millió dollárnyi évi készitménynyel; kedénygyártás 1612 munkással és 1
millió dollár, 43 czukorfiiiomltógyár 3,250,000 dollár, csokoládé gyártás
l,300,000dollár, 426 papírgyár 7 millió dollár érték évi készitménynyel;
;

;
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1552 könyvnyomda, melj/lyekben kiadatott 138 napi lap, 1141 heti lap és
352 folyó irat; kötélgyártás 4 millió, szekér- 's kocsigyártás 11 millió dollárnyiévi készitménynyel. Az egyesült státusok kereskedése igen nagy kiter's e' tekintetben egyedüli versenytársa Nagy-Brittannia kereskekiviteli czikke
a' nyers pamut, melylyre az öszszes kivitel értédése
kének fele esik. E' termény különösen Nagy-Brittanniába, Francziaországba 's Németországba szállíttatik. A' pamut után a' kivitelnek neveezikkei liszt gabona, törökbuza, hajó-élelmezési szerek, nyers és
zetes
készített dohány rizs, halászati és erdszeti termények a' dohány különösen Angliába és Hollandiába vitetik, liszt és élelmi szerek Antilla
szigetekbe és közép Amerikába; az iparczikkek a' kivitelben a' nyers
terményekhez képest igen csekély arányban fordulnak el. A' bevitel
ezikkei pamut, gyapjú, len és kenderszövetek, késmüvek és kedények
Angliából
selyem szövetek és borok Spanyolországból thea Chinából,
gyolcs és gyapjúszövetek Németországból, fszerek 'stb. Az 1844-iki
és bizományi ház
felszámítás szerint külkereskedést üz ház volt 1108
2281; 119,300,000 dollár tkével, részletben áruló kereskedés 57,5G5,
melylynek tkéje 250,300,000 dollárt tett; fakeresked 1793, 10,000,000
dollár tökével. Ugyanazon évben a' kivitel értéke volt 132,000,000 dollár
éspedig 114,000,000 belföldi, 18,000,000 külföldi árukban; 59,000,000
dollár ment Angliába, 22,000,000 Francziaországba, 6,000,000 Gubába
6,000,000 az éjszakamerikai angol gyarmatokba, 1,200,000 a Hanzavárosokba, 4,000,000 Németalföldre 'stb. A'bevitel értéke volt 107,000,000
dollár, 93,000,000 amerikai hajókon, 14,000,000 idegen hajókon, 34,000,000
10,000,000 Gubából,
ment Angliából 17,600,000 Francziaországból
6,650,000 Ghinából, 5,000,000 Brasiliából, 4,000,000 Mexicoból, 2,600,000
Oroszországból, 2,500,000 a' Hanzavárosokból 'stb. A' kivitel fbb belföldi
ezikkei következ értékeket képviseltek halászati termények: 3,200,000,
prém: 1,240,000, fa és gyanták: 4,000,000, marha: 3,000,000, növény élel64,000,000, burnót:
miszerek: 15,600,000; "dohány 9,900,000, pamut
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284,000, pamutszövet:
1,200,000 rhum
800,000, finomított czukor
ezikkei következk
3,550,000, vert-pénz: 2,240,000 érték. A'bevitel
voltak: rongy: 570,000, prémek és brök 3,200,000, fest fák: 800,000,
9,000,000,
vert-arany 's ezüst
réz
1,600,000
czin
1,000,000
thea: 5,400,000, kávé: 8,550,000, gyümölcs: 1,400,000, fszer: 560,000,
és gyapju-fonal
sálok
gyapjúszövetek
selyemszövetek
10,000,000
6,230,000, pamutszövetek: 6,500,000, indiai és chinai selymek 1,240,000,
len- és kenderszövetek: 1,600,000, disz-áruk és órák: 3,600,000,
szesz
2,200,000
indigó
kedények 2,200,000
1,122,000, bor
só
3,900,000
1,600,000, czukor 8,400,000; szivar: 870,000, vas
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könyv
210,000 dollár érték 'sat. 1848-ban a' bevitel
1,000,000
mibl 133,000,000 belfogyaszöszvege már 155,000,000 dollárt tett
a' többi pedig újra kivitetett, ugyanakkor a' kivitel
tásba ment át
értéke 154,000,000 dollárt tett. Az egyesült álladalmak kereskedésének
leo-nagyobb része nemzeti hajókon zetik, 's az amerikai kereskedelmi
tengerészet semmivel sem alábbvaló a' britt tcngerészetnél. Az amei-ikai
tengerészet tonnasúlya 2,200,000 tonna, 's az öszszes amerikai kereskedés 3,300,000 tonna súlyú hajókat foglalkodtat. Nincs a' világon ország,
37
Uj k. hm. Tár. II. köt.
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melyly nagyobb kiterjedés kü/lekedési eszközökkel birna, mint az éjszakamerikai unió. E' század kezdetén alig volt még néhány világitó tornya,
néhány országútja és egy kis csatornája, 18cJö-ban már több mint 200
világitó tornya, 3,000 angol mértoldnyi csatornája, 800 gzhajója; 1840beu 4,300 angol mérföldnyi íurgalomnak átadott vasútja 's több mint
5,000 mf'dnyi tervezve, vagy építésben volt; 's minden irányban villanymelylyek a' magániparnak is szolgálnak.
telegraphok vannak felállitva
Az egyesült álludalniaknak számos bankjuk van ma is, ámbár az 1837- iki
nagy péuzcrisis alkalmával igen sok megbukott mind csak kereskedelmi
magántársulatok, különös kiváltságok nélkül, számuk meghaladja az OOat,
több mint 2G0 millió dollár társulati tkével. Tudjuk, hogy ott minden
vallásfelekezet maga fizeti a' vallás szolgáit. A' katholika egyháznak 1842.
1 érseke volt Baltimoreban és 15 püspöke, 562 pappal és 21 papnöveldével; az anglicánus-episcopalisoknak volt 20 püspökük, 1009 lelkészük. A'
többi reformált felekezetek közül legszámosabb papsággal birtak a' methodisták, (10,971) a' baptisták (5,452) és a' presbyterianusok (2,898
pappal) 'sat. A' közoktatás tökéletesen szabad. Meg van hagyva az egyes
állodalmaknak, hogy minden eladott földek árának Vie"'^* tartsák viszsza
's jövedelmét forditsák népiskolák fentartására. Rendesen minden városnak van egy vagy több iskolája, falukon pedig legalább minden úgynevezett mezei osztálynak. Az elemi iskolák száma mintegy 48,000 's ezekben
a' tanulóké 1,850,000. A' classikus és felsbb oktatás intézetei részint az
unió, részint az egyes állodalmak, részint magánosok aláirásai alapján
állanak fen, 's e' tekintetben nincs megszabott elv. A' classikus iskolák
száma ugyanakkor 3,242 volt 164,100 tanulóval, a' fels iskoláké 173,
melylyekbcn 1(),240 if)u tanult. Ezenkívül találtatott 40 hittani, 30 orvosi
's 10 jogtudományi iskola. Az unió egész katonai ereje egy major-general
vezérlete alatt áll, ki Washingtonban lakik. Az egész unió fel vau osztva 2
katonai osztályra, melylyek közül a'. keletinek fÖ szállása van Elisahethtoicnhan, Xew-Jerseyben
's a' nyugotinak Missouri állodalomban St.Louishan. Rendesen béke idején az activ sereg 11,169 fbl áll,'s a' katonai pálya közönségesen nem kerestetik, ugy hogy a' közlegénység leginkább bevándorolt németek 'sirlandiakbórscanadai angol szökött katonákból kerül ki. A' fíiilice vagy az unió nemzetrsége 1,900,000 f körül
van. Az unió tengeri hada tekintélyes mind ereje, mind azon matrózok
száma által, melylyet a' köztársaság, földérl kiállitni képes. Van 11 sorhajója, 1 közülök 120 ágyús, 10 pedig 74 ágyús; 14 fregat 44 és 36 ágyúval, 22 sloop, 5 brigg, 8 shooner, 13 hadi gzös, 5 bombahajó, 6 hadi
szállító hajó. A' tengeri hader béke idején csak 7500 fbl áll. A' tengerészek önkéntes toborzás utján fogadtatnak. Van 7 nagy tengeri hadszertár PorlsmoHth (Xew-Hampshireben,) Charlcslon, New- York, Philadelphia^
Washington, Portsmoulh (Virginiában), és Pensacolában. 1848-ban az
unió kincstárának jövedelme 35,436,750 dollárt tett, melylynek legnagyobb része 31,757,070 dollár a' vámokból jött, és 3,328,642 dollár földek
eladásából. A' költségek ezen évben
de odaszámítva az akkori háború
költségeit 42,811,970 dollárt tettek. 1847-ben 4,412,851 dollár az igazgatásra, 32,178,462 a' hadseregre, 9,307,958 a' tengerészetre, 3,000,000
az indiánokra, 4,145,400 a' postákra költetett, öszszesen egyéb költségek,

,

:

,

,

,
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1847 végén az egyesület státus adóssága 24,256,494

dollárra ment. Ezenkívül

a' szövetségi költségvetéstl függetlenül minden
állodalomnak saját külön költségvetése van, 's adósságokat is függetlenül
csinálhatnak. 1846-ban az egyes állodalraak megalapitott adósságai öszszesen 160,700,000 dollárra mentek oda nem számítva azoknak különös
czélokra felvett 50,000,000, és a' városok 20,000,000 dollárnyi adósságait.
Az egyes állodalmak különös költségeinek öszvege 31 millió dollárra
tehet. Az unió egyes állodalmai jelenleg betrendben következk
Alabaina. Fvárosa Tuscaloosa, fekszik az éjsz. sz. 30° 12' és oS'^közt, 's
a' ny. h. 87'' 21' és 90'' 51'^ közt, a' mexicoi öböl partján, Georgia, Florida, Tennessee 's Mississippi állodalmak közt; területe 53,100 [J angol
mf. Lakossága 350,000, ezek közt 1572 szabad szines, és 117,549 rabszolga. Lapos alföld déli részében és csupán éjszakon hegyes, hol az
Alleghany hegyláncz végzdik. Több hajózható folyóvíz öntözi, melylyek
közt nevezetesebbek a' J/o627e, ^/a&ama, Tombigbee Coosa és Tallupoosa ; 's az Alleghany hegytl éjszakra a' Tennessee. Mérsékelt egésséges égalju, 's a' nyári hség csupán déli részében igen nagy. Földe átalában termékeny. Fleg mveltetik
pamut
melylynek évi terménye
300,000 bálra felmegy, törökbuza, rizs, gabona, árpa, zab; délén: czukornád. Gazdag vas- és kszénbányák. Kivitt terményeinek értéke évenkint 10 millió dollárra megy. 1210 ang. mföldnyi csinált útja, 18 gzhajója
van. Státusadóssága 10,800,000 dollár, melylybl 7,800,000 kölcsönöztetett bankok felállítására, 3 millió pedig vasutakra. 1820-ban emeltetett
állodalommá, 's a' congressusba 5 követet küld. General-Assemblyje áll
30 tagú senátusból, kik 3 évre választatnak, és 98 tagú követkamarából,
kik csak egy évre választatnak. Választói joggal bír minden 21 éves fejér
polgár, ki legalább egy év óta meg van honosulva. A' végrehajtó hatalom
egy a' general-assembly által két évre választott kormányzóra van bízva.
Vau ftörvényszéke és méltányossági ítélszéke, 's Tuscaloosában egyeteme. Alabama egyike azon álladalmaknak, melylyeknek földét az indián
nemzetségek nem olyly rég engedtek át; az unió közföldjelnek melylj'ek
e' nemzetségektl vásároltattak meg, területe 31,700,000 acre
vagyis:
az álladalomnak majdnem egész földe.
Arkansas. Fvárosa
Liltle-Rock. Fekszik az éj. sz. 30° és 36° 30'
közt, 's a' ny. h. 92° 's 97° közt. Területe 45,300 Dangol mérföld 80,000
lakossággal, ezek közt 7,000 rabszolga.
Földe csak nyugoti részén
hegyes; öntözik a' Mississippi, Arkansas és Red-River nagy folyók; földe
átalában gazdag
egész nyugoti részét erdk borítják. Az álladalom
gazdagságát kizárólag a' földtermények képezik
melylyekbl kivitetik
fleg pamut, törökbuza, búza liszt és épületfa. Arkansas 1819-ben
állapíttatott az unió részévé, 's 1836-ban emeltetett állodalommá, a'
congressusba egy követet küld. Kormányzója 4 évre választatík minden
polgár által, senátusa 17 tagból áll, kik hasonlólag 4 évre választatnak,
képviselháza 54 tagot számlál, kik 2 évre választatnak. Van ftörvényszéke, melylynek tagjai az egyesült két kamara által 8 évre választatnak.
Az álladalom elismert adóssága 3 millió dollár. Az egyesület által Arkansasban szerzett közföldek területe 31,470,000 acre.
Califomia (éjszaki) lásd ezt:
37 ''
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(tl(51i).
Fvárosa: Cohtmhia, torülete 30,080
angol mérfekszik az éj. sz. 82" és 35
's a' ny. h. 81" és 83' közt, az atlanti
tenger partján ]^]jszak-Carolina és Georgia között; népessége már meghaladja a Ii00,0ü0-et, ezek között 260,000 fehér, 8,270 szahad szines

Carolina

föld;

',

folyópartján. EjszaknyngotI részén hegyes, közepén halmos, melyly
halmok terméketlen fövénybl állanak; többi része egészen lapos és nagy
részben mocsáros. Vizei mind az atlanti óceánba folynak, de köztidí egy
sincs nevezetes. Egálja igen forró és alföldén igen egésségtelen
ki van téve a' sárga hideglelés és más lázak pusztításainak.

,

melyly

Hegyes
részén a' tél meglehets hideg, légmérséklete mindenütt hirtelen nagy
változásoknak van alá vetve roppant idszaki eszések júniustól sep,

temberig, 's dühös szélvijiarok járják. Földe a' liegyes rész völgyeiben és
a' vizek mentében igen termékeny, homokos része csaknem egészen
kopár, a' hegyes vidt'ken és az alföldön rengeteg erdk találtatnak; a'
rabszolgákon kivül 200,000 ember foglalkozik földmiveléssel 1,9G0 kereskedéssel, 10,330 mesterségekkel, 730 hajózással. Legtöbb tagot szandál
a' vallásfelekezetek közül a' methodistáké, baptistáké, presbiteriánoké és
anglicánoké. A' földmivelés és erdszet az állodalom gazdagságának két
nagy forrása. Állattenyésztése virágzó, évenkint csak vaj és sajt 600,000
dollár érték állíttatik el; évi gabonatermése több mint 17 millió bushel,
burgonya 2,700,000 bushel rizs 60 millió font
széna 400,000 mázsa,
j)amut láO millió font, iá 505,000 dollár érték. A' carolinai rizs Amerikából legbecsesebb, 's a' mocsáros alföldön mindenütt mlveltetik hol
ennek miyelésc már a' 17-ik század óta honos. A' pamut, melyly nagy
kereskedési terménynek nagybani mivelése 1795 óta ft^jldött ki, mindenütt megterem, de a folyók deltáin és a' partok kis szigetein terem az
,

,

,

millió, a' kivitel értékének nagyságára nézve déli Carolina az egyetem
vagyis az unió álladalmaiközíJtt a' negyedik helyet foglalja el.VanColuml)iában egyeteme, 's másik l iskolája (Miarlestonban 117 középtanodája,
,

566 elemi tanodája. Közjövcdelme 300,000 dollár, mclylybl 185,000
rabszolgaadó. A' végrehajtó hatalom kormányzóra van bizva,ki a' törvényhozó test áltfil2 évre választatik, ez pedig áll a' senátusból és a' képviselk
házából, és minden évl)en ( 'olumbiában ülöszsze. A' scnátorok és képviselk
és

az ülés idejére kárpótlást ka[)nak; 2 évre válat^ztatnak a' k()ztársaságnak
minden szabad polgVira által, (kivévén a' szinesckct,) kik 21-ik évöket betöltötték, legalább 2 év (')ta az álladaloniban laknak, bizonyos földbirtokkal
bírnak és legalább 3shillingnyi adót fizetnek. A' senátorok száma 45, kéj)viselké 124 az álladalom fel van osztva 21) kerületre. Van 6 biróból álló
köztörvényi ftörvényszélvo és 4 tagb('>l álló nu'lt:ínyossági f-itékíszéke
(e(juity-court). Az áíladahni birák 'mind a' törvényhozó test által neveztetnek ki és viszszahivhatók. Ysin benne anglicán püspökmegye és Charlestonban kath. püspökség;a' congres8usba2senátort és l) képviselt küld.
;
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(éjszaki). Fvárosa Raleigh, az atlanti tenger partján fekszik
33" 50' és 36" 30', ny. b. 77" 50' és 80" 40', között, Déli Carolina, Virginia, Georgia és Tennessee állaclabnak közt, kiterjedése 50,000
angol mérföld, lakossága majdnem 800,000, ezek között 500,000 fehér,
23,000 szabad színes, a' többi rabszolga, néhány év eltt még 3,000
indián találtatott földén. Nyugoti részén hegyes közepén dombos, többi
része lapos, mély 's nagykiterjedés mocsárokkal, melylyek között legnagyobb az alligátorok mocsara. A' tengerpart mentében számos kicsiny
fövény sziget találtatik, melylyek csak keskeny és nem igen mély átjárásokat
hagynak. A' hegyes vidék völgyei, az alföld a' vizek mentében és a' tengerpart termékeny égalja átalában szelid de alföldén és a' tengerparton
igen egésségtelen. A' sikságok és homokdombok fbb gazdagságát rengeteg feny erdk képezik vasa és kszene gazdagon van. A' rabszolgákon kivül földmiveléssel foglalkozik 217,000 személy, bányászattal 590,
kereskedéssel 1,740, kézi mesterségekkel 14,330, hajózással 700, szép
mesterségekkel
1,086. Legszámosabb vallásfelekezetek a' baptisták,
presbiteriánok- és methodistáké. Az álladalom gazdagságát képezik a'
fÖldmivelési erdszeti és bányatermények. Aratásának ftárgyai: pamut
és rizs az alföldön és mocsáros helyeken pamut a' tengerparti szigeteken

az

éj. sz.

D

,

;

,

,

,

,

vetemények és törökbuza mindenütt bséggel,
európai gabonafajok, len és dohány a' magasabb vidékeken. Állattenyésztése fkép sertésekre terjed ki. Az erdei termények csak néhány év eltt
az öszszes kivitel értékének felét képezték aranybányászata a' múlt évtizedben sokkal gazdagabban jövedelmezett mint késbb müipara igen

is

nagy menynyiségben

,

;

;

,

csekély, valamint jó

kikötk hiánya miatt külkereskedéseis, melyly ennél-

fogva inkább déli Carolinának és Virginiának veszi útját. A' kivitel
értéke közönségesen évenkint 390,000 dollár. Van 632 álladalmi elemi
iskolája, 141 közép tanodája és 3 f tanodája. 1849-ben az álladalom
bevétele 84,000 dollárt, kiadása pedig 107,000 dollárt tett megalapított
státusadóssága nincs. A' végrehajtó hatalom egy a' nép által 2 évre
választott kormányzóra van bizva, ki mellé egy a' törvényhozó test által
választott 's 7 tagból álló tanács adatik. A' general-assembly áll egy
senátusból 's a' képviselk házából; mindkett tagjai két évre választatnak, az ülés idejére kárpótlást kapnak. A' képviselk a' 21 évet betöltött adófizet lakosok által választatnak, a' senátorok pedig azok által,
kik legalább 50 acre földbirtokkal birnak. A' senátorok száma 50, a'
képviselké 120. Az álladalom fel van osztva 67 countyra. Van fötörvényszéke 's 7 felebbviteli törvényszéke. Minden álladalmi biró a' törVan angliean
vényhozó test által neveztetik ki 's viszszahivható.
püspöksége; katholikus lakói pedig a' charlestoni katholikus püspök
megyéjébe tartoznak. A' congressusba 2 senátort és 13 képviselt küld.
Colomhia, kerület (district) beszorítva Virginia 's Maryland álladalmak
közé; fvárosa Washington, tQvnlQte 100 angol mérföld, lakossága 44,000,
,

—

kik közt 30,660 fejér, 8,360 szabad színes, a' többi rabszolga. Kern alkot
külön állodalmat hanem 1790-ben engedtetett át az uniónak Maryland
éa Virginia álladalmak által, mint szövetségi föld, az uniói fváros feláUitása végett, 's 1800 óta magában foglalja a' szövetséges kormány székhelyét 's egyenesen a' congressus által igazgattatik.
,
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Connecticut, fvárosa New-Haven, fekszik az éj. sz. 41" 's 42° és a* ny.
74" 's 76", Ílhode-Island, Massachusetts és New-York úllodalmak közt
angol mf., népessége
az atlanti tenger partján. Kiterjedése 4764
312,000, kik közül 302,000 fejér, 8,10ó szabad színes 's 17 rabszolga.
Egyike az unió tömött népesség állodulmainak. Földe dombos, de nem
hegyes, partja két jó kikötvel bir. Egálja igen egésséges, bár a' tengerparti szelek miatt gyakori légmérsékleti változásoknak van kitéve. Telei
szárazok, de az ég tisztasága bven pótolja a' csips hideget, melyly a'
télen fúvó éj. keleti szelek következtében be szokott álhmi. Földe átalában termékeny; vasa, kszene van. Földmüveléssel foglalkozott 57,000
ember; kereskedéssel 2,750, müiparral 28,000, tengeri hajózással 2,700,
h.

Q

folyói hajózással 431, szép mesterségekkel 1,700. Legtöbb követt számlál a' baptisták , methodisták és anglicánusok vallásfelekezete. Gazdag-

ságának fontos részét képezi a' f.ildinüvelés, marhatenyésztés és erdszet.
Gyapjú évenkint 900,000 font, tejnemüek 1,400,000 dollár érték. A"
400-acre nagyságú majorokban mveltetik.
föld közönségesen kis 50
Connecticut az unió egyik legmüiparosabb állodalma az öszszes müipari
töke értéke 13,700,000 dollár, 's a' müipari termények évi értéke

—

;

csaknem 15 millió dollár. Legnagyobb kereskedést üz A^eiü-ForA- állodalommal az atlanti szigetekkel 's Délamerikával. Kivitelének tárgyát
bevitelét pedig azon nyers anyaképezik földmvelési és iparczikkei
gok és élelmiszerek, melylyek földén nem teremnek. Kivitelének értéke
800,000 dollár, bevitelének 280,000. Az egész állodalmat számos jó
ut metszi át, 's vasútja is van Neic-Haven és Hartford közt. Van 1,619
,

,

az állodalom által fentartott elemi iskolája 65,730 tanulóval, 127 középtanódája 4,865 tanulóval, 2 egyeteme és 2 ftanodája 832 tanulóval,
azonkivül 2 orvosi
2 hittani 's 1 jogtanodája. Bevétele 's kiadása 80
ezer dollár, státusadóssága nincs. A' végrehajtó hatalom a' nép által
egy évre választott kormányzó kezében van ki mellé hasonló idszakra
alkormányzó adatik. Törvényhozó teste áll a' követi kamarából, melylybe
régiségök szerint egyet vagy kettt,
a' követeket a' városok választják
melylynek tagjait a' kerületek választják. A' senatorok
és a' senatusból
száma 21, a' követeké 208. INIind egy évre választatnak, 's ülés idejére
kárpótlást kapnak. Minden uniói polgár, ki legalább 21 éves 's legalább
6 hónap óta az állodalomban lakik, választói jogot gyakorol, ha legalább
9 dollárt jövedelmez birtoka van, ha be van sorozva a' milice-be 's
abban egy év óta valósággal szolgálatot tesz, ha ezen id óta adót fizet,
és különben a' szükséo;es erkölcsi biztosítékokkal fel van ruházva. Az
állodalmi törvényszéke az
állodalom 8 countyra van felosztva. Van
állodalmi birák mind a' törvényhozó test által neveztetnek ki 's viszszahivhatók. A' congressusba 2 senátort 's 6 képviselt küld.
Delaicare, fvárosa: Dover. Az atlanti óceán partján fekszik az éj. sz.
38" 30' 's 39' 45' a' ny. h. 77" 's 78" Pensylvania, Maryland és Xewangol mérföld, lakossága
Jersey állodalmak közt. Területe 2,120
,

,

,

,

f

;

80,000, és pedig 58,600 fejér, 17,000 szabad szines, a' többi rabszolga.
Éjszakon hegyes, lapos része termékeny
kiköti nincsenek jók; égalja
egésséges; ásványokban szegény. Földmüveléssel foglalkozott 16,000
ember, kereskedéssel 470, müiparral 4,100, hajózással 640, szép mester;
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ségekkel 200. Legszámosabb követi vannak a' methodisták
baptisták,
presbyterianusok és anglicanusok felekezetének. Földmvelése igen nagy
szorgalommal zetik. Mipara virágzó; öszszes mipari tökéje 1,600,000
dollárra tehet 2,500,00 dollár érték évi terraénynyel. Klkereskedése
csekély, egész öszvege nem megy többre 40,000 dollárnál. Közlekedési
eszközei közt nevezetes a' delawíirei csatorna, melyly az unió földén
egyik legfontosabb. Az állodalom által fentartott elemi tanodái száma
152, a' tanulók száma 6,924, középtanodája 20 van 764 növendékkel,
azonkivl Neiüarkha,n egy f-tanodája. Öszszes költsége az állodalomnak
státusadóssága nincs. A' végrehajtó hatalom élén a' nép
22,000 dollár
által 4 évre választott kormányzó áll, ki nem újraválasztható. Generalassemblyje 9 tagú senátusból és 21 tagú követkamarából áll. Közigazgatásilag 3 countyra van osztva. Van állodalmi f-törvényszéke 's
kancellári ítélszéke. Delaware egy anglican püspöki megyét képez;
katholikusai a' philadelphiai püspök megyéjébe tartoznak. A' congressusba 2 senátort 's 1 képviselt küld.
fekszik az atlanti óceán és mexicoi
Florida, fvárosa: Thallahassee
öböl partján az éj. sz. 25" '8 31", ny. h. ^2^ 's 90° Georgia 'sAlabama állodalmak közt. Kiterjedése 45,000
angol mérföld, népessége az 1840-diki
felszámítás szerint 54,477 volt, ezek közt 28,000 fejér, 817 szabad szines,
nemzetség
a' többi rabszolga. Floridának egy részén még több indián
találtatott, de az unióval viselt, 's mindkét részrl egyenl kegyetlenséggel zött háború daczára az indiánok részére kedvez földnehézségeknek kizetésöket csaknem kiirtásukat vonta maga után. Florida
nagy félszigetet képez az éjszakamerikai szárazföld délkeleti végén, 's egy
része a' mexicoi öböl éjszaki partjának. Földe átalában lapos, sokhelyt
mocsáros, a' folyók partjain termékeny; nagy részét nagykiterjedés
de mindenütt
savannák foglalják el. Egálja éjszaki részén egésséges
mivel itt a' túlságos nyári hség
forró 's a' félszigeten egésségtelen
veszélyes lázokat idéz el. Földmüveléssel foglalkozott 12,120, személy,
kereskedéssel 481, kézi mesterségekkel 1,120, hajózással 560, szép mesterségekkel 204. A' e-azdao-sáo; f részét a' fldmivelés és az ezzel öszs^eköttetésben álló mesterségek képezik. Gabonafajok közül csak törökbuza
terem bven, 1 millió bushel rizs 500,000 font, pamut 12,200,000 font.
Kézi mesterségeibe 's miparába fektetett egész tökéjének öszvege
670,000 dollár. Elemi tanodáinak, melylyeket az állodalom tart fen,
száma nem több 51-nél 925 tanulóval középtanodája van 18, 725 tanulóval. Státusadóssága 3,900,000 dollár, azon háború melylybe az unió a'
floridai benszlött indiánokkal keveredett, 1836-tól 1840-ig 15,664,000
dollárba került. A' végrehajtó hatalom élén 3 évre választott kormányzó;
törvényhozó teste 2 évre választott 15 tagú senátusból és egy évre választott 29 tagú képvisel házból áll. Közigazgatás tekintetébl 20 grófságra
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van osztva. A' congressuson egy követ által képviseltetik.
Georgia, fvárosa: Milledgeville fekszik az atlanti óceán partján az éj.
éjszaki 's déli Carolina,
sz. 30" 's 35°, a' ny. h. 83" 's 88". Tennessee
angol mf. Népessége
Florida és Alabama közt. Kiterjedése 58,000
700,000, ezek közt 408,000 fejér, 2760 szabad szines, 281,000 rabszolga.
,

,

Q

Tengerpartja alacsony, mocsáros, apró szigetekkel szegett; éjszaknyugoti
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hegyes. A' tenger apálya igen kedvez a' rizs mvelésének, a'
területnek mintegy '/lu-ed részén. Gyönyör erdi vannak. Emelkedettebb részein mérsékelt égaljjal bir, a' lapályban a' nyarak forrók,
40 '-nyi meleg is fordul el. A' földmüveléssel foglalkozó személyek
szduui 209,-100, kereókedéssel 2,430, mesterciégekkel 8,000 , hajózással
620, szép mesterségekkel 1,250. A' C/ierokeesek és Creeksek voltak Georgiának utolsó indián nemzetségei, ezek 1835-ben zettek ki. Valhísra
nézve legszámosabban vannak katholikusok, baptisták, methodisták,
gazdagsága a' földmüveAz állodalom
presbyteriánok 's anglikánok.
terményei; gabonafajok évenkiut mintegy 2 raUlio
lésen nyugszik.

része

—

F

f

burgonya 1,300,000, rizs 12,400,000 font,
Bányászata nem nagy kiterjedés, valamint
egész müipari tkéje nem több 2,900,000 dol-

bushel, törökbuza 21 millió,

pamut 103,400,000
müipara

is

lárnál.

—

telébl

áll,

font.

eddig csekély
Georgia kereskedése fkép
,

a' bentermett földterményt;k kivimelylyekért iparczikkeket, vajat, sajtot, az éjszaki állodalmakból, európai borokat, 's Virginiából rabszolgákat cserélbe. Kivitelének
értéke 6,900,000 dollárt, beviteléé 500,000-et tesz. A' kereskedésbe fektetett tke 7,400,000 dollárra tétetik. Közlekedési eszközei nem igen
számosak.
Allodalmi költségen tartott elemi iskoláinak száma 601,
melylyek mintegy 15,600 tanulót számlálnak, 476 középtanoda 7,880
tanulóval, egyetem és f tanoda 11, ezekben ^022 tanulóval. Közjövedelme 85,000, státusadóssága 500,000 dollár. A' végrehajtó hatalom élén
a' nép által 2 évre választott kormányzó áll. A' general-assembly áll 93
tagú senátusból és 207 tagú követkamarából; tagjai egy évre választatnak. Minden ki legalább egy év óta az állodalomban lakik és adót fizet,
választó. 10 kerületre osztatik. Minden kerületnek van ftörvényszéke
egy biróval, kit a' törvényhozó test nevez ki, azonkivül minden grófságnak van törvényszéke, melylynek tagait a' nép választja 4 évre. Georgia egy anglicán püspöki megyét képez, 's katholikusai a' charlestoni
kath. püspök megyéjébe tartoznak. A' congressusra 2 senátort és 9 képviselt küld.
Illinois fvárosa: Springfield; fekszik az éj. sz. 37" 's 42'' 30', 's a' ny.
h. 89*^ 45' 's 91'^ 20', Wisconsin és Jowa territoriimiok
Missouri, Miehlgan, IndianaésKentucky állodalmak közt. Kiterjedése 59,000
angol mf
kik közül 495,000 fejér, 3,600 szabad szines és
500,000 népességgel
kevés rabszolga. Ejszaknyugoti része hegyes, közepe 's déli része lapály;
számos folyó hasitja, melylyek közt legnevezetesebb a' Mississi})})i, melly
egész nyugoti határát képezi, éjszakon pedig Michigan tó déli részét
érinti. Egálja egésséges
kivévén némelyly mocsáros részeket. Földe
egyike a' legtermékenyebbeknek az unió területén 's nagy bségben hoz
el mindenféle mérsékelt égalji szemeket, gyümölcsöket 's gyökereket.
Roppant kiterjedés rétéi 's rengeteg erdi vannak. Földmveléssel \'v^lalkozik 105,400 ember, kereskedéssel 2,506, mesterségekkel 13,2(H),
hajózással 373, szép mesterségekkel 2021. Földmvelése igen élénk 's
jeles terményeket állit el; gabonát évenkint 3,400,000 bushclt, zabot
.5
milliót, törökbuzát 22,700,000, burgonyát 2,025,000, gyapjút 650,000
fontot, szénát l'/j millió mázsát. Lova van 200,000 darab, szarvas
marhája 630,000, juha 400,000, sertése 1,500,000. A' mipar is gyor-
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san fejldik Illinoisban.

A'

miparba

fektetett

töke

3,140,000

dol-

Malmai 2,150,000 dollár tökeértéket képviselnek 's
2,500,000 dollár érték évi terményt adnak. Kivitelének fö tárgyai:
gabonafajok, marha, vaj, sajt 's más földmvelési termények; a' bevitellárra

tétetik.

nek fö czikkei: czukor, thea kávé, bor, iparczikkek. Uj-Orleans kereskedésének fö lerakóhelye, 's a' szállítás e' kikötig a' Mississippin történik. Közlekedési eszközei sebesen épülnek. Egy hajózható csatorna az
Illinois folyót a' Michigan tóval köti egybe. Vasiitainak hoszsza több
mint 240 geogr. mérföld. Van 1,241 állodalmi költségen tartott elemi
iskolája 35,000 tanulóval, 42 közé])tanodája 2,000 tanulóval 's 5 fö tanodája. Közjövedelme 171,000 dollár. Státusadóssága 13 Va millió dollár, 8
év alatt 9,600,000 acre közföld adatott el 12 millió dollárért. A' végrehajtó hatalom feje a' nép által 4 évre választott kormányzó, melléje adott
alkormányzóval. Törvényhozó teste: 40 tagból álló senátus és 91 tagból
álló képviselház kik a' sénátorok felével együtt minden 2 évben újra
választatnak. Minden polgár, ki legalább 21 éves és G hónap óta az állodalomban lakik választó és választható. Közigazgatás tekintetébl 87
grófságra osztatik fel. Van állodalmi ftörvényszéke melylynek ülnökeit
a törvényhozó test választja. Illinois egy anglican püspöki megyét képez,
's katholikus lakosai a' vlneennesi kath. püspök megyéjébe tartoznak. A'
congressusba 2 senátort és 3 képviselt kü'd.
Indiána, fvárosa: Indianopoiis fekszik az éj. sz. 38" 's 42", a' ny. h.
87" 's 90", Michigan
Ohio, Illinois és Kentucky állodalmak közt.
Kiterjedése 35,100
angol mérföld, népessége 700,000, és pe<]ig
680,000 fehér, a' többi szabad szines. Földe átalában lapály 's azcn
emelkedések melylyek az 0/íí'o medrét a' Wliiféjétöl elválasztják, legszebb erdkkel vannak boritva. F/olyama az Ohio és éjszaknyugoti
részén a' Michigan tóval érintkezik. Egálja átalában szelíd és egésségcs,
földe termékeny. Földmiveléssel foglalkozott 150,000 ember, kereskedéssel 3,100; kézi mesterségekkel 20,600, hajózással 720, szép mesterségekkel 2,260. Az álladalom f gazdagságát képezi a' földmvelés, erdszet,
gabona 4,600,000 bushel, zab
és marhatenyésztés. Fö terményei:
gyapjú 1,240,000 font, burgobusliel,
törökbuza
28,200,000
6,000.000,
nya 1,530,000 bushel, széna 3,540,000 mázsa, dohány 1,820,000 font,
czukor 3,730,000 font; lova van 241,000 darab, szarvasmarha 620,000,
juh 676,000, sertés 1,624,000. A' kézmiparba fektetett tke 4,132,000
szappan, gyertyakészités és szedollárra tétetik; fága a' borkészítés
szesitalok készítése; malmaiban 2,000,000 dollár tke fekszik. Az ország
kereskedése leginkább a' folyókon zetik, számos közmunka fordíttatott
Álladalmi költségen tartott elemi
csati írnák ós vasutak létesítésére.
iskolája 1,521 van 48,200 tanulóval, 54 középtanoda 2,950 tanulóval, 's
négy fiskolája. Közjövedelme 137,000 dollár, státusadóssága 13,670,000.
A' kormányzót a' nép választja 3 évre, az alkormányzó a' senátus elnöke.
A' törvényhozó test áll 3 évre választott 30 tagú senátusból és minden
évben megújított 62 tagú képviselházból. Minden 21 évet töltött, 's az
álladalomban 1 év óta lakó polgár, választó. Közigazgatás tekintetébl
86 grófságra osztatik. Van ftörvényszéke, melylynek tagjait 7 évre a'
kormánvzó és senátus nevezi ki , és 12 kerületi törvényszéke, melylynek
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nép választja. Az állailiilom az éjszaknyugoti anglican püspökségnek képezi részét és lUinoisnak egy részével a' vincennesi kathulikxis püspökséghez tartozik. A' congressusba 2 senátort és 7 képviselt küld.
Jowa, territórium, fvárosa: Jowacify, Wisconsin Illinois és Missouri
státusok nyugoton 's éjsziikon pedig a' még nem szervezett territórium
között. Területe 110,064
angol mértold, népessége 43,200, nagyobb
része fehér, néhány szabad szines. Földe egészen lapály, 's földközépet
képez a' Mississippi és Missouri közt, még csak déli része van mi vei ve, 's
termesztetik gabona, legnagyobb mértékben pedig törökbuza és burgonya. Kormánya a' congressusban 1838-ban szerveztetett. Van kormányzója, 13 tagból álló törvényhozó gylése, melylynek tagjai 2 évre választatnak, 's 2(i tagból álló, 's minden évben megújított képviselháza. A'
kormányzó 3 évre választatik. Van 63 állodalmi költségen tartott elemi
iskolája 1,.500 tanulóval, 's egy középtanodája. A' congressuson egy
tagjait a'

—

,

,

követ

által képviseltetik. 3 év alatt 1,200,000 acre közfóld adatott el területén 1,500,000 dollárért, 18 grófságra van felosztva.
Kentucky, fvárosa: Frankfort fekszik az éj. sz. 36° 30' és 39°, a' ny.
,

84 és '.•2", Indiana Ohio
Illinois, ]\Iissouri Virginia és Tennessee
álladalmak közt, kiterjedése 39,000
angol mérföld, népessége 800,000,
ezek közül 600,000 fehér, 6,320 szabad szines, a' többi mintegy 190,000
h.

'

,

,

Q

rabszolga. Egészen

mentén

a'

Mississippi

medrében

fekszik. Területét

az Ohio

sr erdkkel fedett hegyek boritják, nyugoti része pedig renge-

teg kiterjedés mezket képez. Földe átalában termékeny
kivált közepén, melylyet Kentucky kertjének neveznek. Egálja keleten 's emelkedettebb helyein édességes nyugoton 's kivált a' Mississippi partjain igen
egésségtelen a' légmérséklet vagy igen forró vagy igen hideg. Földmveléssel foglalkozik 200,000 ember, kereskedéssel 3,450, kézmzettel
23,250, hajózással 1,012, szép mesterségekkel 2,500. Az álladalom fö
gazdagságát képezi a' foldmivelés, erdszet és marhatenvésztés. F-termények gabona 6,(Í00,000 bushel, zab 7,160,000, törökbuza 40,000,000,
gyapjú 1,400,000 font, burgonya 1,060,000 bushel, széna 1,760,000
mázsa, dohány 33,500,000 font czukor 1,400,000 font. Jeles lovai és
öszvéreinek száma 400,000, szarvas marháinak 800,000, juhainak 1,000,000,
sertéseinek 2,320,000. Öszszes müipari tkéje 6,000,000 dollárra tétetik.
Kereskedését Kentucky fleg Uj-Orleansonát zi a'lMississippi és mellékfolyamai által. Annak fczikkei
marha kender gabona dohány a'
közlekedést igen könynyitik a' nagy folyók, csatornák, elég nagy kiterjedés jó csinált utak és vasutak. Van 952 állodalmi költségen tartott
elemi iskolája 24,650 tanulóval, 116 középtanodája 4,910 tanulóval,
10 ftanodája 1,420 tanulóval, azonkivl 2 orvosi 's 1 jogtanoda. Közjövedelme 263,000 dollár, státusadóssága 3,000,000. Kormányzója 's alkormányzója 4 évre választatik 's kiléptük után csak 7 év múlva újra
választhatók. A* törvényhozó test áll 100 tagból álló 's minden évben
uj választás alá es képviselházból és senátusból, melylynek 38 tagja
van, kik 4 évre választatnak, azonban a' senátusnak \\ része minden évben megujittatik. Minden, legalább 21 éves férfi, ki 2 év óta
az állodalomban 's 1 év óta egy bizonyos grófságban lakik, választó, de
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színesek nem lehetnek választók. Van f-törvényszéke és méltányossági f-itélöszéke. Kentucky külön angol püspökséget képez és a' menynyiben catholicus, a' barelstowni katholikus püspöki megyébe tartozik.
a'

Közigazgatásilag 90 grófságra osztatik
és 13 képviselt küld.

—

fel.

A' congressusba 2 senátort,

Fvárosa Donalsonville, fekszik a' mexicoi öböl partján
29^ és SS*' SO' és a' ny. h. 86" és 96*' Arcansas Mississippi és
angol mérföld, népessége
Texas állodalmok közt. Kiterjedése 48.220
360,000 és pedig 160,000 fehér, 25,500 szabad szines, a' többi, mintegy
180,000, rabszolga. Az állodalom éjszaki részének és a' Mississippi partjainak lakói a' canadaiak utódai, kik elsk kezdték azt betelepitni, a' közép
rész lakói eredetökre németek a' tengerpartiak pedig származásukra
francziák, vagy spanyolok. Földe lapály, partjai alacsonyak, kitéve a'
tengeráradásnak, számos szigetekkel szegve; kiköti csekély mélységük
miatt többnyire veszélyesek folyói számosak, melylyek közt f a' Mississippi. Földe televény és nagy részint igen termékeny
nyugoti részén
roppant kiterjedés mezkkel, éjszaknyugoti részén felséges erdkkel.
Egálja forró, némileg mérsékelve tengeri szelek által. Vj-Orleans közép
évi melege 31 V2"R- gyakori és dühös szélviharokkal. Louisiánában a' sárga
hideglelés nyáron rendesen uralkodó helybeli betegség. Földmiveléssel
foglalkozott 80,000 ember, kereskedéssel 8,600, kézmzettel 7,600, hajózással 1,000, szép mesterségekkel 1,020. Ipara fleg mezgazdasági
földmivelésének f-tárgya: pamut és czukor, aztán rizs, dohány és törökbuza. F-termények
gabona 6,000,000 bushel, rizs 3,600,000 font,
pamut 153,000,000 font, czukor 120,000,000 font. Müipara csekély, de
kereskedése igen élénk. Kivitelének tárgyát képezik az ott és a' Mississippi vidékén fekv többi álladalmakban termett földtermények. Louisiána
kivitele az unió minden álladalmai közt legnagyobb, ugyanis évi értéke
35,000,000dollár; bevitelének értéke 10,300,000, doll.
kereskedési helye:
Uj Orleans. Közbens közlekedési eszközei számosak és könynyük, de a'
szállítás eszközlésére legfbb a' Mississippi és mellékfolyói. Van 179 álladalmi költségen tartott elemi iskolája 3,600 tanulóval 52 középtanodája
2,000 tanulóval és 12 fötanodája 990 tanulóval. Közjövedelme 330,000,
státusadóssága 20,600,000 dollár. Mostani alkotmánya 1812-ben hozatott. A' törvényhozó hatalom a' senátusból, és képviselk házából álló
parlamentet illeti. A' senátorok száma 17 's 4 évre választatnak a' képviselké 50, 's 2 évre választatnak. A' senátoroknak fele minden második
évben megujittatik. A' végrehajtó hatalom a' 4 évre választott kormányzót illeti. A' nép egyszerre választja meg a' senátorokat és képviselket,
's a' parlament
öszszeülése után másnap azonnal megválasztja a' kormányzót azon 2 képvisel közül, kik legtöbb szavazatot nyertek. A' kormányzó közvetlenül kilépte után meg nem választható újra. Választói
joggal bir minden 21 éves férfi, ki szabad, fehér, azon kerületben lakik,
melylyben szavazni akar, 's legalább hat hónap óta adót fizet. A' választhatóságra megkívántatik: képviseli helyre 2,800, senátori helyre 5,000
franknyi jószág birtoka. Az igazságkiszolgáltatásra nézve 9 kerületre
van osztva 's van ftörvényszéke és Uj Orleansban kereskedi 's büntet törvényszéke. Az ország törvénykönyve módosított régi franczia és
Loiiisicina.
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tüi vényekbl van alkotva. A' lakosok Icgiiagyobbrészint katholikusok és Louislana az uj-orleansl püspökség megyéjét képezi. A' congresáusba 2 senátort és 3 képviselt küld.
Mai ne fvárosa AikjusIu, fekszik az atlanti tenger [)artján az éj. .•^z.
43 's 48^ a' ny. h. G7 's 71". Canada, és New-IIampshíre között. Kiterjeelése 38,250
angol mérluld. Népessége 502,000, kik közt 1,355 szabad szines. Rabszolgaság itt nem létezik. Földe átalában emelkedett és

apanyul

,

:

dombos; éjszaknyugoton az Albany-hegység ágozatai boritják melylyek elválasztják a' Sz. Lrincz medrétl. Tengerpartja alacsony, szag,

gatott és sok apró szigetekkel szegett: bven öntözik folyói, 's területének '/y része viz alatt áll. lOgalja egészséges, középen 's éjszakon hideg;
jég és hideg octobertl aprilig tart, a' nyarak rövidek, de az idjárás
többnyire szép és állandó. Földe a' tengerparton homokos és szegény, de
beljebb, kivált a' folyók mentében, termékenyebb; egykor egészen erdk
borították, de ezek déleni 's közéi)en már ki vannak irtva, ellenben éjsza-

kon még érintetlenül állanak. Fásványai: vas és ón. Földmüveléssel
foglalkozott 102,000 ember, kereskedéssel 3,000, müii)arral 22,000, tengeri hajózással 10,100, szép mesterségekkel 1,900. Mezei gazdaságának
fterményci gabonafélék 3,400,000 bushel, gys^pju 1,500.000 font, burgonya 10,400,000 bushel, széna 14,000,000 mázsa. Erdszetének évi terménye l,y00,000 dollárra megy. Halászata élénk; elfoglal 2610 embert.
Müipara mindinkább emelkedik. Kivitelének évi értéke 1,100,000, bevitelének 710,000 dollárra tétetik.
Kormányformája 1819-ben szabályoztatott. Kormányzóját minden évben a' nép választja, ki mellé a' törvényhozó test 7 tagból álló tanácsot nevez ki. Törvényhozó testének képviselháza 200 tagból áll, senátusa 31 tagból. Mind évenkint a' nép által
választatnak. ]\Iinden 21 évet töltött az állodalomban 3 hónap óta lakó
's adót fizet polgár választó és választliató. Van ftörvényszéke
melyly
egyszersmind méltányossági Ítélszék. Az igazságkiszolgáltatásra nézve
Maine 4 kerületre van osztva. A' bostoni katholikus püspöki megyébe
tartozik. Van 3385 álladalmi költségen fentartott elemi iskolája 104,500
tanulóval, 80 közép-tanodája 8500 tanulóval, 4 ftanodája, egy orvosi 's
két hittnni tanodája. Közjövedelme 52,200 dollár, státusadóssííga
1,700,000. A* congressusba 2 senátort és 8 képviselt küld.
Mari/land fvárosa: Aunapoiis ; fekszik az atlanti óceán partján az éj.
sz. 38" 's 39" 40', a ny. h. 77" 's íi'l'', Pensylvánia, Virginia, CÓlombia 's
Delaware közt. Kiterjedése 13950
angol mérföld. Lakossága 480,000,
és pedig 330,000 fehér, 62,000 szabad szines, a' többi, mhitegy 90,000,
rabszolga. A' Chesapcake öböl által két részre osztatik, melylynek egyike
keleti, másika nyngoti partnak neveztetik. Az els egészen lajjos a'
második nyugotra mindinkább emelkedik, hol az Alleghany-hegységhez
támaszkodik. Egálja szelid 's egésséges hegyes vidékén
de meleg és
egésségtelen a' lapályban. Földe a' nyugoti völgyekben igen termékeny, ellenben a' tengerparton csak nem kopár. Ásványokban gazdag,
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kszén és vasban. Földmüveléssel foglalkozott 70,000 ember,
kereskedéssel, müiparral 21,400, tengeri hajt')zással, fcddközi hajózással
1,520, szép mesterségekkel 1650.
Roppant bséges aratások gabouá-
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bushol, zab és rozs 4,250,000, törökbuza 8,240,000, gyapjú 500,000 font,
burgonya 1,050,000 busliel, széna 2,120,000 mázsa, dohány 25 millió
font. A' tengeri halászat 7,820 személyt foglal el. Mipara elég élénk.
Bevitele 6,120,000 dollár, kivitele 5,000,000. Kormányformája az 1776diki alkotmány által rendeztetett el, melyly ugyan különböz idszakok])an módosíttatott. A' végrehajtó hatalom élén a' nép által 3 évre választott kormányzó áll, mellette a' törvényhozó test által nevezett 5 tagból
álló tanácscsal.
General-assemblyje áll 79 tagú képviselházból és 21
tagú senatusból. A' képviselk 1 évre, a' senátorok 5 évre választatnak.
Választó mindeu fejér férfi, polgár, ki legalább egy év óta az állodalomban és 6 hónap óta azon helységben lakik , hol szavazni akar. Az állodalom 20 grófságra van osztva és 6 törvényszéki kerületre. Fötörvényszéke mind a' 6 kerületi törvényszék öszszes biráiból áll. Azonkívül van
egy cancellariai Ítélszék. A' birákat a' kormányzó nevezi ki 's viszszaliivhatók. Az állodalom egy anglican püspöki megyét képez's a' baltimorei
katholikus érsekség megyéjébe tartozik. Van 567 állodalmi költségen
tartott elemi iskolája 17,000 tanulóval, 127 középtanodája 4,200 tanúiétanodája 820 tanulóval 's 2 orvosi tanodája 125 tanulóvni.
val 12
Közjövedelme 256,000 dollár, státusadóssága 15 millió. A' congressusra
2 senátort 's 8 képviselt küld.
Massachusetts , fvárosa: Boston ; fekszik az atlanti tenger partján az

f

,

41"

's 43" a' ny. h. 72*^ 's 76", Vermont, New-Hampshire, NewYork, Connecticut, 's Rhode Island közt. Területe 7,500 angol
mérföld.
Népessége 750,000 és pedig 740,000 fejér a' többi szabad szines. Rabszolgaság nem létezik többé ezen állodalomban. A' tenger környékén
lapos közepén dombos 's nyugoton hegyes. Partjai számos szigetektl
vannak szegve partjai alacsonyak, homokosak, mocsárosok, Cap Aime
és Cap Cod közt a' felséges massachusettsi öbölt képezik. Földe közép
termékenység, de az egész unióban legjobban mveltetik. Egálja alá
van vetve túlságos meleg és hidegnek, de közönségesen száraz, szép és
eo'ésséo-es.
Földmüveléssel foolalkozik 88,000 ember
kereskedéssel
8,100, müiparral 83,200, tengeri hajózással 27,200, szép mesterségekkel
3,820. Mezgazdasága szorgalommal zetik, de gabona 's pamutaratása elégtelen fogyasztására. Gabona 960,000 bushel, zab 1,320,000 bushel, törökbuza 1,820,000 bushel, gyapjú 950,000 font komló 260,000
font, burgonya 5,400,000 bushel, széna 11,200,000 mázsa. A' halászat
az országnak egyik ffoglalkozása, 's Massachusetts az unió minden
állodalmai közt azt legélénkebben zi; 16,000 ember foglalkozik vele, 's
12 millió dollár tke van belefektetve. Massachusetts miparra nézve az
unió minden álladalmi közt rls helyen áll. Mi])ari tkéje meghaladja a' 40
Pittsburg és Lowell.
millió dollárt, *s nu'íiparának két fszékhelye
Továbbá Springfieldban van a' hires nemzeti fegyvergyár. A' mipar
állása: Gépgyártás 913 munkás 930,000 dollár évi terménynyel, késmés
apró diszárnk 1,109 munkás 1,900,000 dollár, 144 gyapju-kelme-gyár
5,076 munkással és 7,100,000 dollár évi terménynyel; 278 pamutgyár
21,000 munkással 666,000 orsóval 17,600,000 dollár tkével 's 17 millió
dollárnyi évi terménynyel borkészítés 12,500,000 dollárnyi évi terménynyel. Kereskedése is igen elénk. Bevitele 20,400,000 dollár, melylybl
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hajókon, kivitele 11,Í)UO,()00, mibl 7,400,000 amerihajúkon, lítai, vasutai
cs;it raái számosak, és jó karban levk.
álladalom alkotmánya 1780-ból való, de 1840-bon módosíttatott.
végrehajtó hatalom a' nép által évenkint választott kormányzó
inillió aiucrlkai

,

A'
kezében van, ki mellett alkormányzó 's 9 tagból álló kormánytanáes van.
A' törvényhozó test 2 kamarából áll a' képvisel ház tagjainak száma
35l), a' senátusénak 40. Mind a' senátorok
mind a' képviselk évenkint
választatnak a' nép által, választó minden polgár férfi, ki 21 évet töltve
egy év óta az állodalomban 's G hónap óta azon helységben lakik, hol szavazni akar. Bostonban van egy ítörvényszéke. Van 3362 állodaln
költségen tartott elemi iskolája 100,300 tanulóval 251 középtanodája
16,800 tanulóval 4 ftanodája 770 tanulóval 's Cambridgeben egy jogtanodája. Közjövedelme 400,000 dollár, státusadóssága 5,150,000. A'
congressusba 2 senátort és 12 képviselt küld. JNIassachusetts földén
Lexingtonban csaptak öszsze legelször az amerikai felkelk seregei az
angolokkal 1775-ben.
Micfiigan, fvárosa Detroit; fekszik az éj. sz. 41' 30^ 's 47^* 20', a' ny.
h. 89° 's 93
Canada, az uniónak nem szervezett nyugoti territóriumai,
Indiana 's Oliio közt. Kiterjedése 60,000
népessége
angol mérföld
220,000, legnagyobb része fejér, csak 710 szabad szines van; a' rabszolgaság nem létezik ezen állodalomban. Területe két külön részbl áll
egyik a' Mlcliigan tótól nyugotra, mclyly még igen tökéletlenül van kiismerve a' másik, melyly teljesen Ismert, fél szigetet képez a' Michlgan,
Húron 's Erié tavak közt. Földe átalában termékeny 's részben rengeteg
erdk borítják. Egálja szelídebb, mint a' keleti állodalmakban ugyanazon
szélességi fokok alatt a' telek hoszszuk 's gyakran szigoruk. Lége nedves
ásványokban
kivált réz-, ón-, vas-, és kszénben bvelkedik. A'
földmveléssel foglalkozó személyek száma 60,000, kereskedéssel 728,
müiparral 70,000. Termesztetlk a' mérsékelt égaljnak minden terméke, 's
részben forró égaljiak is.
mezgazdasági terményei: gabona 2,500,000
bushel, zab 2,120^,000, törökbuza 2,300,000, burgonya 2,110,000 bushel;
czukor 1,330,000 font. Az álladalom f ásványa a' vas; mipara nem
fontos, kormány-formája az 1836-diki alkotmány által szabályoztatott. A'
végrehajtó hatalom a' nép által 2 évre választott kormányzóra 's kormányzói helytartóra van bízva. A' törvényhozó test 53 tagú 's 1 évre
választott képviselházból 's 18 tagú két évre választott senátusból áll.
Választó minden fejér férfi, ki 6 hónap óta az állodalomban lakik. A' rabszolgaság az alkotmány által tiltatlk. Van fcancellári törvényszéke 's 3
kerületi törvényszéke. Van 975 állodalmi költségen tai'tott elemi tanodája 30,000 tanulóval, 12 középtanodája 485 tanulóval 's 5 ftanodája.
Közjövedelme 14,000 dollár, státusadóssága 6 millió. A' congressusba 2
:

,

,

,

:

'.

,

:

;

,

;

F

,

,

senátort

's

1

ké[)viselt küld.

fvárosa: Jackson fekszik a' mcxicol öböl mellett az éj. sz.
Tennessee Arkansas, Louislana, 's Ala's 93",
bamaközt. Területe 45,760
angol mérföld; népessége 400,000 és pedig
180,000 fejér, 1,400 szabad színes, a' többi több mint 2 OJ, 000 rabszolga.
A' Mississippi egész bal partján mocsáros a' fold, de helyenkint tüntet fel
müvelésre képes emelkedéseket. Aztán rendre mindjobban emelkedik
Mississippi,

30'^ 's

35

',

a'

;

ny. h. 90'^

,
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keletre, de seholsem tetemesebb mértékben. Egálja forró, mint Louislanem tartatik épen olyly egésségtelennek. Földe nagyon termékeny, 's nagyrészt rengeteg erdk borítják. Földmüveléssel foglalkozik

náé, de

140,000 személy, kereskedésfel 1,310, müiparral 4,160. Az állodalom déli
részén termesztetik czukornád is.
mez^azdasáo'i czikke sokáig az
indigó és dohány volt, de ma legvirágzóbban miveltetik a' pamut.
mezgazdasági terményei gabona 200,000 busliel, zab 670,000, törökbuza 13,200,000, burgonya 1,630,000, rizs 800,000 font, czukor 77 font
csak, pamut 200,000,000 font. Állattenyésztése virágzó; szarvasmarháinak száma 700,000, sertéseinek 1,100,000. Ipara nem nagy fontosságú.
Földterményeinek kereskedése Natchezben van öszpontosulva. Kormányformája az 1817-diki alkotmány által szabályoztatott. A' végrehajtó
hatalom élén a' nép által 2 évre választott kormányzó áll. A' törvényhozó
test áll a' 2 évre A'álasztott 's 91 tagú képviselházból és négy évre
választott 30 tagú senátusból. Választó minden fejér férfi, polgár, ki egy
év óta az állodalomban 's 6 hónap óta azon helységben, hol szavazni akar
megtelepedett. Van 382 állodalmi költségen tartott elemi iskolája 8,240
tanulóval, 71 középtanodája 8560 tanulóval és 7 ftanodája 454 tanulóval. Közjövedelme 162,000 dollár, státusadóssága 12,400,000. A' congressusra 2 senátort és 2 képviselt küld.
Missouri , fvárosa Jefferson ; fekszik az éj. sz. 36'' 's 40°, a' ny. h.
91° 97°, az unió még nem szervezett nyugoti territóriumai, Arcansas,
angol mérföld,
Illinois, Kentucky és Tennessee közt. Területe 63,000
népessége 400,000 és pedig 325,000 fehér, 1,600 szabad szines a' többi
mintegy 70,000 rabszolga. Földe egészen lapos, részben mocsáros; legnagyobb része rengeteg erdkbl vagy rétekbl áll. Földe igen termékeny,
a' vizek, kivált a' Missouri mentében, délkeleten nem olyly termékeny, de
itt ásványokban
kivált vas, és kszénben bvelkedik. Földmiveléssel foglalkozik: 93,000 ember, kereskedéssel 2,600, kézi mesterségekkel 11,200,
folyóvízi hajózással 1,900. Földmivelése virágzó, déli részén pamut is termesztetik.
mezgazdasági terményei gabona 1,100,000 bushel, zab
800,000, törökbuza 17,400,000 bushel, széna
2,240,000, burgonya
1,000,000 mázsa, gyapjú 570,000 font, dohány 9,100,000 font. Eétjei
felségesek, 's a' marhák ott szabadjára vannak hagyva. Van 200,000
lova és öszvére 440,000 darab szarvasmarhája 1,500,000 juh, 1,270,000
sertés. Különösen vadászattal foglalkozik 1,280 egyén, 's az évenkint
szerzett prémek értéke 400,000 dollár. Bányászata elég élénk; de müipara
kevésbbé évenkint 5,300,000 font ónt állit el. Földtermények és ásványokkal élénk kereskedést üz melylynek középpontja Saint Louis. Kormányformája az 1820-iki alkotmány által szabályoztatott. A' kormányzót
kik 2 évre válasza' nép 4 évre választja. Képviselháza 49 tagból áll
tatnak. A' senátus 18-ból, kik 4 évre választatnak. Választó minden
fehér férfi, legalább 21 éves polgár, ki egy év óta az álladalomban és 3
hónap óta azon helységben hol szavazni akar , meg van telepedve. A'
birákat a' kormányzó nevezi ki és a' senátus ersíti meg. Van 642 elemi
tanodája 16,800 tanulóval, 47 közép- tanodája 1,930 tanulóval, 6 ftanodája 500 tanulóval , azonkívül Saint Louis-ban 2 orvosi tanodája. 8 év
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New-Hampskire székvárosa: Concord, fvárosa: PortSmoulh ; fekszik
az atlai»ti oceáii partján az éj. sz. 42" 40' '8 45", a' ny. h. 73' 's 75", Alsó
Canacla, Maiiio, Massaclui.sotts és Veniiont közt. Toriilete 9490 angol
HK'i föld
lakossága .'>()0,()()() és pedig majd mind fehér, csak 540 szabad
szines. Ivabszülga nincs. Földe a' tengerparton lapos és homokos, beljebb
dombos
st még beljebb éjszakra hegyes hol a' fehér hegyek a'
állodalmak legmagasabb hegységét képezik. Egálja egéssékeleti
o-es, de hide"-, földe eléo- termékeiiv. Földmveléssel foglalkozik 78,000
személy, kereskedéssel 1,400, miparral 18,000, hajózással 650, szép
mesterségekkel 1(540. Mezgazdasága átalában szorgalommal zetik,
kivált a' nagy folyók mentében, belföldé legelnek használtatik, vagy s/.ép
zal)
erdsi'ííekkel van fedve.
terményei: gabona 750,000 biishel
gyapjú
1,300,000, törökbuza 1,1{)3,000, burgonya (1, 210,000 busliel
1,200,000 Iont széna 10 millió mázsa, czukor 2,162,000 font, komló
244,000 font; tej és sajtnemüek l,G50,00(t dollárértékü. A' mipar
Nevv-Hampshireben napról napra nagyobb fejldést nyer. A' gyapjúfonás
9,000 munkást foglalkoztat 740,000 dollár tkével 's
Ofi fonó gyárban
800,000 (lollárértékü évi árut szolgáltat; 58 pamiitfonógyár 7,000 munkást foglalkoztat 's 5,524,000 dollár tkével évi 4,150,000 dollárértékü
árut szolgáltat. A' bripar évenkint 900,000 dollárértékü terményt ad.
Malmai 1,200,000 dollár tkeértéket képviselnek, 's évi hasznuk 800,000
dollár. Külkereskedésc nem tetemes egész bevitele 's kivitele nem tesz
többet 190,000 dollárnál. Van 2127 elemi, 68 közép 's 2 ftanodája.
Közjövedelme 50,000 dollár státusadóssága nincs. A' végrehajtó hatalom a' kormányzó 's egy melléje adott 5 tagból álló tanács kezében van.
Mind a' kormányzó, mind a' végrehajtó tanács, mind a' képviselház és
senátus tagjai a' nép által választatnak egy évre. Az álladalom fel van
osztva 5 ol^dyan kerületre, melylynck mindenike 1 tanácsnokot, 's 12
kerületre, melylynck mindenike egy senátort választ. Minden helység,
melyly 150 férfi adófizet lakost szandál, egy képviselt választ, 's azonfelül minden 300 adófizet után egyet. Minden 21 évet töltött adófizet
polgár férfi választó. Közigazgatás tekintetébl 10 grófságra van felosztva.
Van egy elnökbl 's 4 tagból álló ftÖrvényszéke melyly rendre egyszer
egy évben minden grófságban üléseket tart. A' congressusba 2 senátort
's 5 képviselt küld.
New-Jersei/ fvárosa Trenlon ; fekszik az atlanti óceán partján az éj.
sz. 39" 's 41""25', a' ny. h. 76" 's 78", New-York, Pensylvania, Delaware
angol mérföld; a' népesközt. Népessége 400,000, kiterjedése 8,320
ség közt 21,000 szabad fehér, 's néhány száz rabszolga. J^^galja alföldén
anynyira meleg, hogy pamutot is mvelhetni: hegyes részében igen hideg;
termékenysége középszer, de lakóinak ipara igen emeli azt. Földmveléssel foglalkozik 57,000 ember, kereskedéssel 2,300, miparral 27,000,
tengeri hajózással 1,200, foly()vizi hajózással 1,650. A' mezei gazdaság az
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Földtermények
gabona 3,400,000 bushel
törökbuza 4,400,000, burgonya 2,100,000; gyapjú 400,000
dollár.
széna 6,680,000 mázsa, tejgazdaság értéke 1,340,000
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Mipara folytonos fejldésben van, eddigel fága a' pamutipar (43 pamut
fonógyár 2400 munkással), évi terménye 2,100,000 dollár; 478 brgyár
1,600,000 dollárértékü évi készitméaynyel, szekér, kocsi, szijgyártás
3,500,000
1,400,000 dollárértékii évi készitménynyel; 1,191 malom
dollárértékü évi terménynyel. Külkereskedése csekély ugyan, de beltbrgalma annál nagyobb, 's közlekedési eszközei, mindennemüek, számosak
52,600 tanulóval, 66
's legjobb karban levk. Van 1207 elemi tanodája
középtanodája 3,027 tanulóval 's 3 ftanodája 443 tanulóval. Közjövedelme 80,000 dollár, státusadóssága 83,000, A' köztársaság kormánya
1776 óta kormányzóból, törvényhozó tanácsból 's generál assemblybl
áll, melylyek mind egyesülve képezik a' parlamentet. Mind e' kamarák tagjai egy évre választatnak. Minden 20 évet töltött férfi ki
adót fizet 's egy év óta az áll 'dalomban lakik, választó. A' törvényhozó
tanács tagjainak száma 14, a' generál assemblyének 50. A' kormányzót
's
a' két kamara egy évre választja. Öt illeti a' végrehajtó hatalom
elnöke a' törvényhozó tanácsnak. Az állodalom fel van osztva 18 countyra.
Van egy felebbviteli 's kegyelmi széke melylynek feje a' kormányzó 's
tagjai a' törvényhozó tanács tagjai. Azonkivül van egy fötörvényszéke. 's
a' grófságokban a' ftörvényszék tagjai mint elnökök által tartott assisses- székek büntet ügyekre. Az állodalom egy anglican püspöki megyét
képez, 's benfoglaltatik a' philadelphiai 's new-yorki katholikus püspökök
megyéjében. A' congressusra 2 senátort 's 6 képviselt küld.
New-York, fvárosa: New-York ; íeksz'ik az atlanti óceán partján az
Veréj. sz. 400 'g 450^ a' ny. h. 74'' 's 82°, Connecticut, Massachusetts
angol mérföld,
mont, New-Jersey és Pennsylvania közt. Területe 46,085
népessége 2,600,000, ezek közt mintegy 50,000 szabad szines rabszolga
nincs. Az éjszakamerikai egyesült állodalmak között minden tekintetben
legfontosabb. Földe különböz, részint teljesen lapos, részint dombos,
Hudson Delaw^are 's Susquerészint épen hegyes 's a' Sz. Lrincz
hannah folyók vidékéhez tartozik. Földe általában termékeny 's nagy
része gabonatermesztésre alkalmas. Egálja egésséges, de igen változékony. Földmüveléssel foglalkozik 460,000 ember kereskedéssel 30,000
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mi'parral 180,000, tengeri hajózással 5,600, folyóvízi hajózással 10,200,
szép mesterségekkel 10,200. Mezgazdasági ipara igen tökéletesitve van.
Fterményei: gabona 24 millió bushel, zab 21 millió, törökbuza 11 millió,
burgonya 31 millió, komló 450,000 font, széna 63 millió mázsa, czukor
10 millió font, gyapjú 10 milHó font, vaj-, sajt- és tej-gazdaság 11 millió
dollárértékü évi 'terménynyel. Van 500,000 lova, 1,920,000 darab szarvasmarhája, 5,200,000 juha, 1,900,000 sertése. Az állodalom éjszaki 's
nyugoti részét rengeteg erdk boritják, melylyekben az ott lakónépesség
legnagyobbrészint foglalkodik. Fásványai vas, ón és só. Vas 186 nagy
kohó és 120 nagy hámorban, 2,110,000 tkeértékkel, 3460 munkással,
évenkint 1,640,000 mázsa só évenkint 2,900,000 bushel kbányákban
foglalkozik 3,650 ember 's az évi termény 1,550,000 dollár érték.
's a' kézmzetnek sok és számos ágai
Müipara igen ki van fejldve
munkással 2,900,000 dollár évi
gépgyártás
3,640
zetnek fképen
gyártmánynyal 1213 gyapju-áru-gyár 4,640 munkással 3,550,000 dollárértékü évi készitménynyel ; kalaposság 3,880 munkással, 3 millió dollár;

;

,

:

,

;
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117 pamutgyár 7,410 munkással; 1,210 brgyár 5,600
munkással, 321 nyomda o,2 10 munkással, melylyekben kiadatik .'U napi
's 207 idszaki lap
8,507 malom 10,810 munkással. Xow-Yorknak igen
íbnt03 és nagy mind bel- mind kül- kereskedése. A' kivitelt képezik az
állodalomnak Pennsylvania éjszaki részének
Ohio
INIichigan 's más
nyugoti állodalmaknak felesleges terményei, melylyeketkézmüzeti árukkal
ellát. Majdnem az egész tengeri kereskedés New-Yorkban van öszpontosulva, melyly kereskedési rakhelyül bámulandó fekvéssel bir, 's az egész
világnak második kereskedi kikötje. Kereskedési öszszeköttetései az
Erié nagy csatorna 's ágazatai segedelmével kiterjednek a' nyugoti álladalmak minden fontosabb városaira
melylyeket idegen árukkal ellát,
holott ugyanazon álladalmaknak felesleges terményei többnyire Uj-Orleanson át vitetnek ki. A' bevitel értéke meghaladja a' 100 millió, a' kivitelé
pedig a' 34 millió dollárt. A' bevitelnek tczikkei
pamut, gj'apju, len
és kenderszövetek, apró és diszáruk, késmüvek, rézmüvek Angliából,
selyemszövetek
borok és szeszes italok Fran(;ziaország és Spanyolországból, czukor és kávé Havannából és Brasiliából, tliea, fszerek,
indigó, cochenille, festfa 'stb. A' kivitel fczikkei gabona, liszt, rizs,
pamut, sóslial, vaj, prém, dohány, fa. Az állodalomnak hajózási mozgalma 5,820 hajó 1,030,000 tonna teherrel
melylybl 4,050 amerikai
700,000 tonna teherrel
kimegy 5,340 hajó 910,000 tonna teherrel.
New-York állodalora nevezetes közlekedési eszközei számáról 's nagy
kiterjedésérl
melylyek között legnevezetesebb a' nagy Erié csatorna. Öszszes csatornáinak hoszszusága 1048 angol mérföld, vasutainak
1,100 angol mérföld. Közönséges utai elég roszaknak tartatnak. Van
10,000 elemi tanodája 504,000 tanulóval, 510 középtanodája 35,000
tanulóval, 12 ftanodája 1,300 tanulóval, azonkívül 3 orvosi, 6 hittudományi és 1 jogtanodája. Közjövedelme 452,000 dollár, státusadóssága
20,000,000 dollár. Már 1841-ben 532,000,000 dollárra becsültetett az
ottani fekv javak értéke. A' végrehajtó hatalom élén a' nép által 2 évre
választott kormányzó áll, ki mellé ugyanazon idre alkormányzó adatik.
Törvényhozó teste áll senátusból 's képviselházból, 's minden évben
Albanyban gyl öszsze. A' senátorok száma 32, négy évre választatnak,
de a' senatoroknak \ g-ad része minden évben megujittatik. Választó és
választható minden szabad polgár, kivévén a' színeseket, ki 21 évet töltött, 1 év óta az állodalomban és 6 hónap óta azon grófságban, hol szavazni akar, lakik; azonkivül minden szines férfi, ki legalább 250 dollárnyi
évi tiszta jövedelemmel bir. Fel van osztva 58 grófságra. Van egy kanczellári 's egy alkanezellári és egy fotörvényszéke, 8 felebbvlteli törvényszéke, 's minden grófságnak eg-y els illetséo-i birósáfi-a. A' birákat a'
ch-tékü évi áruval,

;

,

,

,

,

:

,

:

,

;

,

,

kormányzó

s a'

senatus nevezi ki

,

's

viszszahivhatók.

Az

állodalom tör-

vénykönyveinek alapját az angol törvény adá. Xew-York állodalom a'
new-yorki anglican püspök megyéjét képezi, valamint Xew-yerscy egy
részével együtt a' new-yorki katholikus püspöki megyét. A' congressusra
2 senátort, 's 40 képviselt küld.
Ohio, székvárosa Columhns, fvárosa Cincinnati fekszik az éj. sz.
38" 'a 4P, a' ny. h. 83" 's 87", Angolamerika, Michigan, Indiána,
Kentucky Pennsylvania 's Virginia közt. Kiterjedése 39,128
angol
:

,

:

;
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mérföld, népessége 1,550,000, ezek közt 17,400 szabad színes,
fejér; rabszolgaság

nem

Egészen

létezik.

a'

Sz.

Lrincz

többi

a'

és Mississippi

viz-vldékében fekszik
földe átalában lapos, részint mocsáros, 's egy
600'
900'-nyi emelkedés lapályt képez, melylynek ^j^ része müvelésre
része nagy termékenységünek mondható
legtermékenyebb
képes ,
földei az Ohio medrében vannak. Földmüveléssel foglalkozik 280,000
folyóvizi 's csatornái
ember, kereskedéssel 9,210
müiparral 66,300
hajózással 3,330, szép mesterségekkel 5,700. Mezgazdasága virágzó.
Föterménye mindenekfelett gabona
bizonyos kiterjedésben kender is
miveltetik dohány jeles minség, kivált keleti részén néhány év óta
meghonosittatott a' szl 's a' szederfa is. Ftermények
gabona
18,200,000 bushel, zab 14,500,000, törökbuza 34 millió, burgonya 6
millió,^ széna 20,400,000 mázsa, dohány 6 millió font, gyapjú 3,700,000
font. Éjszaki 's éjszaknyugoti része még rengeteg erdket foglal magában.
Legeli is roppant kiterjedések. Van 430,000 lova 's öszvére 1,220,000
darab szarvasmarhája, 2,050,000 juha, 2,100,000 sertése. A' sertéshús
nevezetes kiviteli czikket képez. Ohio a' nyugoti állodalmak közt els
miparára nézve. Fgyár 's iparz városai Cincinnati Zomesville,
;

—

%

,

,

,

,

;

;

:

,

,

Stebenville

brgyára

'sat.

,

Van 130 gyapjufonógyára

,

8

pamutfonója

;

812

1,160 bráru-gyára
melylyek évenkint 2 millió dollárértékü
készítményt szolgáltatnak 'stb. Kereskedése igen élénk ; kivisz gabonát,
lisztet, fát, többféle szemes veteményeket, kendert, lent, marhát, marha
;

,

melylynek legnagyobb része Uj-Orleans felé szállittatik,
New-York 's Philadelphiába. Kereskedésbe fektetett
tkéje 32,200,000 dollár. Közlekedési eszközei kivált csatornái számosak,
melylyek között legnevezetesebb az Ohio-csatorna az Ohio folyója 's az
Erié tó közt. Van 5,186 elemi tanodája 218,600 tanulóval, 73 középtanodája 4,310 tanulóval, 18 ftanodája 1,720 tanulóval, Cincinnatiban
egy orvosi 's egy jogtanodája
azonkívül 6 hittani. 1833-tól 1841-ig
eladatott 3,992,000 acre közföld
5,070,000 dollárért. Közjövedelme
232,000, státusadóssága 15 millió. A' kormányzó a' nép által 2 évre
választatík ; a' senátorok két évre választatnak számuk nem lehet több,
mint a' képviselk számának fele, sem kevesebb mint egyharmada. A'
képviselk egy évre választatnak. Választó és választható minden szabad
polgár (kivévén a' színeseket), ki adót fizet, 21-dík évét betöltötte 's egy
év óta az álladalomban, 6 hónap óta pedig azon megyében, hol szavazni
akar, lakik. Az álladalom 79 megyére osztatik fel, egy anglican püspöki
megyét 's a' cincinnati katholikus püspökség megyéjét képezi. A' congressusba 2 senátort 's 19 képviselt küld. A' ma olyly népes Ohio álladalomban az els telepítések 1788-ban történtek. 1800-ban elválasztatott
Indiana állodalomtól
1802-ben állodalommá emeltetett. Népességének
olyly rendkívül gyors növekedését földje termékenységének köszöni,
melyly mindenekfelett a' számos európai kivándorlókat vonzotta magához,
és sertéshúst

más

,

része Montreal

,

,

,

,

;

,

st

részben

a' keleti

amerikai

földmvelket

is.

Oregon (territory). A' keleti csendes tenger és a' szirt-hegység közt ;
roppant kiterjedés föld, melylyet az Oregon vagy Columbia folyója, 's
mellékfolyói öntöznek. Földe termékeny a' folyók mentében, 's nagyrészint fedve pompás gyantás fákból álló erdkkel ; keleti része hegyes és

38*

Egyesült stdtusok Éj szakám erikában.

590

kopár , azonban itt is találtatnak nagy kiterjodcsü mczök. Egálja belsÖ
részén hideg, de a' csendes tenger partján szelidcbb, mint Ejszak-Anierika
atlanti óceáni partjai ugyanazon szélesség alatt. A' gyarmatositás gyors
fejldése e' tájon 's egykor nyerend kereskedési fontossága volt oka,
hogy birtokát igénybe vette mind az uuio mind Anglia. E' két hatalmasság között 1840-ban kötött osztozó szerzdés által a' peres birtok
határa kitiizetett azon vonal által, melyly az éj. sz. 49° alatt a' szirt,

hegyek

kezddik

's e' fok paraiellája által képeztetik egészen a'
melyly Vancouver szigetét a' szárazföldtl elváitt a' vonal délre fordulván, a' szoros közepén megy a' csendes
lasztja
óceánig. Minden fiild e' vonaltól délre az unió birtokát, attól éjszakra
pedig Vancouver szigetével együtt Anglia részét képezi. A' hajózás az
Oregonon nyitva hagyatott a' hudson-öbli társaságnak, de csak alapitási

tetején

fukai tengerszorosig

,

,

;

levele kiteltéig.

fvárosa
Philadelphia,
Angol- Amerika, New-York,
New-Jerscy, Ohio Virginia Mariland és Delaware álladalmak közt.
Népessége 1,800,000, ezek közt 48,000 szabad szines. Pennsylvania az
uniónak egyik legnagyobb kiterjedés 's legfontosabb állodalma. Földe
közepén hegyes, hol az Alleghany hegység borítja el keleti 's nyugoti
része csak dombos. Földe csaknem egész kiterjedésében termékeny, sÖt
sokhelyt a' hegyek
a' lapályokon és a' völgyekben gazdag termékenységü
tetejéig miveltetik, 's általában az unió egyik legtermékenyebb részének
melyly ck az unió éjszaki 's közép
tekintetik. Terményei ugyanazok
vidékén fordulnak el, st a' szl és szederfának a' föld itt inkább látszik
kedvezni, mint akárhol másutt az ejívesült státusokban. xVsvánvgazdao-sáffa
igen tetemes kivált vasban, kszénben és sóban. Az eddigi felfedezett
antracit kszénrétegek kiterjedése 6*211000 acrera tétetik. Egálja egyik
legszelídebb 's Icgkellcmctesebb az egvesült státusokban. Földmüveléssel
foglalkozik 208,000 ember, kereskedéssel 15,400, miparral 106,000, hajózással 5,800, szép mesterségekkel 6,700. Mezgazdasági ipara nagy gonddal
zetik. Fterménvei: gabona 21,200,000 bushel zab 21,000,000, törökbuza 14,500,000,* burgonya 10,000,000, széna 26,000,000 mázsa, gyapjú
3,100,000 font, tej és sajtnemüek 3,200,000 dollár érték. Állattenyésztése
igen jó lábon áll, 's különösen becsültetnek lovai. Van 366,000 lova és öszvére, szarvasmarhája 1,200,000 darab, juha 1,800,000, sertése 1,510,000.
Erdszete egykor igen fontos volt, de még 1840-ben is 2000 embert foglalkodtatott, kik egy év alatt 1,150,000 dollárértéket állítottak el. Pennsylvania az uniónak legfontosabb bányászatz állodalma. Van 213 kohója és
169 hámora, melylycknek 11,530 ember foglalkodik, 's 7,800,000 dollár tke
fekszik, 's melylyek évenkint 3,800,000 mázsa vasat adnak. A' kszén
bányászat 5,000 egyént foglalkodtat 's évenkint 190,000,000 mázsa
kszenet ad. Mipara igen élénk, 's közé])pontja Pittsburg. A' gépgyártás
foglalkodtat 2000 egyént 's évi terménye 2 milló dollár
tégla- és mészégetés 4,000 munkással ad 1,740,000 dollárt
gyapju-ipar 240 mühelylyel 's 2,940 munkással 2,330,000 dollárt
pamut-ipar, 106 gyárral5,530 munkással, 5,020,000 dollár érték évi terménynyel; 1,170 brJsészités 3,445 munkással, 830,000 dollár évi terménynyel
1,10() szesz
Pennsylrania.

fekszik az

éj. sz.

Székvárosa

o9^
,

's

:

Harrisburg

47", ny. h. 77"

's

:

,

83",

,

;

;

,

,

,

,

;

;

;
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éget 6,250,000 dollár áru évi terménynyel, 224 nyomda 1,710 munkással,
melyly ékben 12 napi, 165 hetilap 'sa't. adatik ki burnótkészités 2,380
munkással 1,160,000 dollár áru évi készitménynyel. Kereskedése igen
A' bevitel értéke 8,500,000 dollár a'
élénk
's fhelye Philadelphia.
melylyek között
kivitelé 6,830,000. Közlekedési eszközei számosak
melyly
leo-nevezetesebb a' nagy csatorna Philadelphia és Pittsburg közt
a' philadelphia- columbiai vasút,
az Ohiot 's Delaware folyót köti öszsze
hoszsza 82 ang. mérföld. Van 4,970 elemi tanodája 180,000 tanulóval
250 középtanodája 16,000 tanulóval, 20 ftanodája 2,040 tanulóval, Phi;

,

,

,

,

;

2 hit- 's 1 jogtanodája.
ladelphiában 3 orvosi tanodája 630 tanulóval
Közjövedelme 6 milHó dollár, közköltsége 4,900,000, melylynek több mint
státusadóssága 35 millió. Fekv vagyonának
fele közmunkákra megy
Öszszes értéke 350 millió dollárra, ingó vagyonáé 25 millióra tétetik. A' kormányzót a' nép 3 évre választja. A' törvényhozó test magában foglalja a'
senátust és a' képviselházat, 's minden évben Harrisburgban gyl egybe.
,

;

A' senátorok 3 évre választatnak de a' senátusnak egy harmada minden
évben megujittatik. A' képviselk egy évre választatnak. A' senátorok
száma 33, a' képviselké 100. Választó és választható minden szabad
polgár (kivévén a' színeseket), ki 21-dik évét betöltötte, több mint egy
év óta az állodalomban 's több mint 10 nap óta azon megyében lakik
hol szavazni akar, és adót fizet. Közigazgatás tekintetébl az állodalom
fel van osztva 54 megyére. Van egy ftörvényszéke, melyly minden évben
egyszer ül a' 4 felebbviteli törvényszék székhelyén 4 felebbviteli 's 20
els biróságu törvényszéke. Philadelphiában van katholikus püspökség,
melyly magában foglalja az egész állodalmat, 's ez különben egy anglican
püspöki megyét képez. A' congressusra 2 senátort 's 28 képviselt küld.
Rhode-Island fvárosa Neio-Port , fekszik az atlanti oczeán partján
Legkisebb az uniói állodalmak
és Connecticut közt.
Massachusets
között, mert területe csak 1,340 angol mérföld, népessége 110,000; földe
közép termékenységü; f terményei árpa, zab, törökbuza és széna. A'
népesség közt számláltatik 3,240 szabad színes, fökhnüveléssel foglalkozik
16,640 ember, kereskedéssel 1,350, miparral 21,300, hajózással 1,950.
Mipara e' kis állodalomnak élénk. Van 209 pamutfonó-gyára 12,100
munkással, 41 gyapjufonó-gyára. Kereskedése élénk. -A' bevitel értéke
340,000 dollár, a' kivitelé 280,000. Rhode-Island megtartotta körülbell
azon kormányformát, melylyet a' 2-dik Károly angol király által neki
1663-ban engedményezett charta állapita meg. A' kormányzó 1 évre
választatik, a' 10 tagból álló senátus is 1 évre, a' 72 tagból álló képviselház
6 hónapra. Van egy ftörvényszéke, 's minden megyében egy els illetségi bírósága. A' bírák egy évre a' törvényhozó test által választatnak.
Van 434 elemi tanodája 14,300 tanulóval, 52 középtanodája 3,670 tanu2 ftanodája 324 tanulóval. Közjövedelme 70,000 dollár. A'
lóval
congressusba 2 senátort és 2 képviselt küld.
Tennessee fekszik az éj. sz. 35" 's 37", a' ny. h. SO'' 's 88" Kcntucky,
Virginia, Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Arcansas és Missouri
angol mérföld egész nyugoti része
állodalmak közt. Területe 40,000
roppant lapályt képez, melylynek többnyire mindenütt nagy a' termékenysége. Népessége 850,000, ezek között 5,530 szabad színes, 's 184,000
,

,

,

,

:

,

:
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rabszolga. Földmiveléssel foglalkozik 230,000 ember, kereskedéssel 2,220,
liajózással 320, szép mesterségekkel 2,050. A' lakosok
marhatenyésztés és bányászat. Földterméffoglalkozása mezgazdaság
nyei gabona 4,900,000 bushel zab 7,000,000, a' törökbuzatermesztés
mint itt. Lvi
egyik állodalomban sem zetik olyly na2:y mértékben
termény -15,000,000 bushel, dohány 30,000,000 font, pamut 28,000,000
font , burgonya 2,000,000 mér. Van 342,000 darab lova és öszvére,

miparral 18,000,

,

,

:

,

830,000 darab szarvasmarhája, 750,000 darab juha és 3,000,000 darab
sertése. A' vasbányászat elfoglal 20,270 embert és ad 520,000 mázsa
vasat. Mipara meglehets lábon áll, a' gyárakba fektetett tökéje 4,000,000
dollár. Kivitelének legnagyobb része Uj-ürleanson át történik, marhája
leginkább a' keleti álladalmakba szállittatik. Van 983 elemi tanodája
25,000 tanulóval , 152 középtanodája 5,540 tanulóval és 8 fötanodája.
Közjövcdelme 133,000 dollár, státusadóssága 1,800,000. A' kormányzó
képviselháza 75 tagból áll,
a' nép által 2 évre választatik. Senátusa 25
mindnyájan 2 évre választatnak. Van egy ftörvényszéke, 's egy cancelmelylynek tagjai a' törvényhozó test által 12 évre
láriai Ítélszéke
neveztetnek ki. Van 14 kerületi törvényszéke, melylynek tagjai hasonló
módon 8 évre neveztetnek. Az álladalom a' nashvillei katholikus püspökség
megyéjébe tartozik. Congrcssusra 2 senátort és 13 képviselt küld.
Texus (lásd ezt).
Vermont fvárosa Monfpellier fekszik az éj. sz. 42° 's 45*^, a' ny. h.
73° 's 75°, alsó Canada, New-York, New-Hampshire és Massachusetts
angol mérföld, népessége 300,000, ezek közt
közt. Területe 10,212
730 szabad színes. Rabszolgaság nem létezik. Földe hegyes, égalja télen
igen hideg, nyáron igen forró. Földe átalában termékeny f mezgazdasági termények
gabona 1 millió bushel, zab 2,230,000, törökbuza
1,120,000, burgonya 9 milHó bushel, komló 50,000 font, széna 16.600,000
mázsa, gyapjú 3,700,000 font. Van 62,400 lova's öszvére, 385,000 darab
szarvasmarhája, 1,700,000 juha, 204,000 sertése. Vasbányái gazdagok.
Müipari állása van 95 gyapjufonógyára 1,450 munkással 's 1,340,000
doUiir érték évi készitm.énynyel, egyéb ágokban csekélyebb fejlettség.
Kereskedést, fanemüekkel, marhával 's földterményekkel, csak a' határos
állo' almákkal üz. Kormányzója a' nép által egy évre választatik, senátusa,
melyly 30 tagból áll, 2 évre, képviselháza, melyly 233 tagból áll, egy
melylynek tagjai egy évre
évre választatik. Vau egy ftörvényszéke
melyly az éven át
választatnak. Minden grófságban van egy biróság
bizonyos idben egy ftörvényszéki tag elnöklete alatt tartja üléseit. Van
2,402 elemi tanodííja 83,000 tanulóval, 46 álloddnii középtanodája 4,120
tanulóval, 3 fötanodája. Közjövedelme 91,000 dollár, státusadóssága
nincs. A' congressusba 2 senátort 's 5 képviselt küld.
Richmond fekszik az atlanti oczeán partján az
Virginia, fvárosa
éjszaki szélesség 37° 's 41", ny. h. 78° 's 86°, Maryland, Columbia, Pennsylvania, Ohio, Kentucky, Tennessee és éjszaki Carolina közt. Területe
angol mérföld, népessége 1,300,000, ezek közt 50,000 szabad
64,000
színes és 500,000 rabszolga. Legnagyobb kiterjedés állodalma az uniónak
keresztül metszi az Alleghany hegység. Tengerpartja alacsonv,
legtermékenyebb vidéke e' part 's a' kék
lapos
homokos és kopár
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hegység közt elterül, az Alleghany hegy 's az Olilo közötti vidék még
igen van müvelés alá véve. Egálja, nagy kiterjedésénél fogva tetemezgazdasági terményei:
mesen különbözik, de mindenütt egésséges.
gabona, törökbuza, hires dohány, pamut, burgonya, czukor 'stb. Evenkint gabona 12 millió bushel, zab 13,500,000, törökbuza 35,000,000,
gyapjú 2,600,000 font, burgonya 3 millió bushel, kender 's len 500,000
mázsa, dohány, 76,000,000 font, pamut 4 millió font, czukor 1,600,000
font; tej és sajtnemüek értéke ll'g millió dollár. Van 327,000 lova 's
öszvére, 1,050,000 szarvasmarhája, 1,300,000 juha, 2,000,000 sertése.
Aranybányászata évenkint 52,000 dollárt, ónbányászata 900,000 dollárt
jövedelmez vas évekint 500,000 mázsa nyeretik. Az állodalom fipara
azonban nem épen megvetend müipara nevezetesen
a' mezei gazdaság
dohánygyárai évenkint 2,500,000 dollárt jövedelmeznek. Külkereskedési
bevitelének értéke 550,000, kivitelének 5 millió dollár. Földmüveléssel
foglalkozik 320,000 ember, kereskedéssel 6,400, müiparral 54,200, hajózással 3,600. Van 1,561 elemi tanodája 35,400 tanulóval, 382 középtanodája 11,100 tanulóval, 13 ftanodája 1,100 tanulóval. Richmondban
katholikus püspökség van. Közjövedelme 665,000 dollár, státusadóssága
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A' kormányzó és a' melléje adott állodalmi tanács 3 évre válaszA' senátus 32 tagból áll 's 4 évre választatik, a' képviselház 134
tagból, kik egy évre választatnak. Választó minden 21 évet töltött polgár,
ki egy év óta az állodalomban lakik , 's 25 dollárnyi vagyont ki tud
mutatni. Van egy ftörvényszéke egy közönséges törvényszéke, melylyeknek egyes tagjai a' 21 kerületi törvényszékeknél üléseznek. A'
congressusba 2 senátort és 21 képviselt küld.
Wisconsiíi territórium, a' fels tó, Michigan tó, Jowa és Illinois közt.
Területe 46,622 r J angol mérföld, népessége 40,000. E' territórium
1836-ban szerveztetett. De a' javaslatba hozott alkotmány ott 1847-ik
april havában viszszavettetett, miért továbbra is csak territóriumnak
kellett volna maradnia, hanem ugyanazon év augusztus havában megadatott az állodalom név annak varasában hogy nem sokára kell alkotmány fog ott is megállapittatni.
R. E.
Azon idszak, melyly 1829-tl 1836-ig folyt le az egyesült amerikai
státusok évlapjain, igen érdekes helyet foglal el. Ez idre terjed Jacksonnak elnöksége. És ezen évek alatt az állami bens élet megszilárdítására,
mint Vashington
és a' külviszonyok rendezésére olyly sok tétetett
Jacksoti, kormánya alapelvéül a'
idszakát kivéve, még egyszersem.
békét fogadta el. Ezen alap az melylyen egy kezdd és virágzásnak
induló állam kifejldése lehet. Ezen elv szerint, melylyhez szükségkép
intézte el az állam minden
a' mérséklet rendszerét is kapcsolnia kellett
ügyét és az elnöksége alatt elkerült nagy fontosságú kérdéseket. Jacksoti
alatt a' nemzetgazdászat tényezi igen nagy haladást tnek. A' földmivelés
tökéletesült és terjedt. A' kereskedés nagyobb forgalmat nyert. A' mipar
nagyobb és magasabb tért vivott ki magának. Az állami elemek közti
öszhangzás ersödött. A' közszellem emelkedett. A' pártgyülölségek és
szakadások csillapultak 'stb.Szóval az egyesült államokban a' jóllét minden
tekintetben nagy haladást tn.
A' mi a' külviszonyokat illeti, ezeket
békésen iparkodott kiegyenliteni. A' lefolyt háborúk alatt némelyly európai
7 millió.
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álluinuktl éjszakumerikai hajúk tetemes károkat szenvedtek. Ezek iránt
kái})ótlási követelés intéztetett az illetkhöz. A' dán és nápolyi kormánynyal megköttetett az egyesség, melyly bizonyos kárpótlás mellett ezen
Ugyan ilyly ügyben, hason elvek szerint 1831
ügyet végkép befejezte.
jul.4-én Francziaországgal is jött létre szerzdés. De a' íranczia kamarák
azon egyességet melyly az egyesült államoknak 25 millió ír. kárpótlást
ajánlott, nem akarták helybenhagyni. Innen igen komoly és hoszszasan
tartó viszály keletkezett, melyly mind a' két részrl igen nagy hévvel és
határozottsággal íulytattatott. Az angol közbenjárás hozott segélyt. Ez
1835-ben végkép betéjezé ezen kárpótlási ügyet. Francziaország 25 m.
Ezen elvek szerint kezelte Jackson a' belügyeket Is. O
frkot fizetett.
a' democrata párt feje volt's mint ilylyen, pártja elveit és tanait emelte a'
kormányzatra. Ezek értelmében oda kellé mködnie hogy John Quincy
Adams aristoeratiai igazgatásának hibáit helyrehozhassa. Az egyéni
szabadság elvei és érdekei szerint az egyes államok erejét és kifejldését
védette a' szövetségi hatalom ellenében. így intézte el a' dél és éjszak
közötti viszályt is. A' déli és éjszaki államok nemcsak fekvésre hanem
érdekeik és életfeltételeikre nézve is csaknem öszszeférhetlennek látszó
ellentétben állanak. Ezek miatt örökös közöttök a' versenygés és ellenségeskedés. Ez Jachson kormánya alatt tetpontra emelkedett. A' béke csak
az érdekek kiegyenlítése által levén lehet ilyly értelemben intézkedett
J. is, éjszaknak túlterjeszked centralisatlóját és az ezzel együttjáró
érdekeket öszszekapcsolván dél törekvéseivel. így mondatott aztán, hogy
a' dél foederalisnmsát J. gyzelemre emelte éjszak centralisatiója felett.
J. Q. Adams a' centrahsatió embere levén, az éjszaki gyáros, iparüz
államok kedvéért tetemesen felemelte a' vámdijakat, 1828-ban. A' mint
használt ezen védvám éjszak gyárüzletének, épen ugy ártott dél földmvelésének. A' kül-gyárczikkek ára tetemesen ntt. A' fogyasztás szk
korlátok közé vétetett. A' déli földmüvelés egészen romlásnak indult. A'
déli államok jóllétükre nézve veszélyeztetve látván magokat, az unió
felbontásával fenyegették éjszakot, ha a' vámok le nem szállíttatnak. Es
ezen érdekvitához még egy délre nézve szinte életfontosságú kérdés forgott
fenn. A' rabszolgakereskedés kérdése. Éjszak melylynek mint Iparos
vidéknek, arra nem volt szüksége, az eltörlést sürgette és önkebelében
nagyrészt ki Is vitte. Ellenben dél földmvelését, ültetvényeit rabszolgák
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1832 jul 14-én uj vámszabályzat hozatott,
nélkül nem kezelheté.
sokkal mérsékeltebb, délnek sokkal kedvezbb. Ez azonban még ezáltal
ki nem elégíttetett, és teljes kereskedési szabadságot követelt. A' viszály
olyly magas fokra hágott, hogy déli Karolina 1832-ben az uj vámdijazatot
érvénytelennek nyilvánította 's délre nézve kötelez er nélkülinek. Es
hogy szavalnak ert és sikert szerezzen, hadi készületeket tn, és seregeit
kezdé kiállítani. JafA;son a' szövetségi hatalom erkölcsi erejét dél rovására
és pártja kedvéért végromlásnak kitenni nem akarván a' congressushoz
intézett üzenetében kimondá, hogy az egyesületi hatalom elég ersnek
érzi magát, a' törvényeknek, ha kell, fegyverrel is érvényességet szerezni.
,

erélyes nyilatkozat mellett azonban 1833 febr. 26-án uj vámszabály zat Is hozattatott, melyly még szelídebb és kedvezbb volt dél érdekeinek. Ezáltal a' déli államok, és maga Dél-Karolina is, melyly komo-
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Ijan végsöségre vinni nem akarta a' dolgot, egészen kibékittetett. Es így
egyenlittetett ki Jackson bölcsesége által ezen kényes ügy, melyly a'
szövetséget végbomlással fenyegeté.
Meghozatott az ind-biil, melyly
a' még létez ind törzsököknek, hogy eltávoztassanak a' mindinkább
terjedez fehér telepedések ell. Mississippi nyngoti részeit adta át letelepedés végett. A' kivánt sikerhez azonban könynyen és hamar nem lehete
jutni. A' fehérek, hogy a' rablásnak törvényes szint adjanak, az indiánokkal, földeik iránt, kicsalt 's kierltetett szerzdéseket kötöttek. Ezeket
többnyire a' fnökök kötötték, de a' néptörzsökök nagy része ellentállt.
A' fehérek régibb kijátszásai, igéretszegései igenis ismeretesek voltak
elttük. Illinoisban véres harcz kezddött 1832-ben. Az indek nem
akartak távozni, és Georgia 's Alabama fegyverhez nyúlt. Ezen mindkét
részrl irtó háború 1832-tl sok idre terjede. Az unióra belle tömérdek
veszteség költség és áldozat eredett rnig az slakóktól elvett birtokot
magának biztosithatá.
Jackson 1833-ban újra elnökké választatott.
Ez idtájba esik a' szövetségi bank ügyének vég eldöntése is (1. egyesült
státusok bankügye, külön czikkben).
1837 mart. 4-én Van Buren
Márton választatott elnökké Jackson alatt állami titkár és annak mind
bel- mind kül- viszonyokban elvbarátja.
Texas Mexicótól elszakasztván
magát még 1835-ben, a' szövetséges államok törvényhozása által 1838-ban
függetlensége elismertetett. Ezt követték az angol franczia és többi
államok.
Egy éjszakamerikai gzhajónak Buffalónál történt elégetése
miatt az angol kormánynyal hoszszasan tartó komoly viszály keletkezett.
Egyezkedések kezdettek ugyanazzal a' határszélek szabályozása,
hajókutatás, és rabszolgakereskedés eltörletése iránt is.
V. Buren
1841-ig elnökösködött. Ezen idbe esik azon véres irtó harcz Floridában
az indekkel, melyly 1835-tl 1840-ig Taylor tábornok által a' legnagyobb
bátorsággal és kitartással vitetett. Floridát a' szövetség megvevén a'
spanyoloktól betelepíteni kezdé. Ennek a' Seminolok és más ind törzsökök elleutálltak, mert a' fehérek által mindig beljebb és beljebb szorittattak.
Taylor ment ellenük. Minden erély és hsiség mellett az éghajlat, kigzölgések, mérges férgek, alligátorok igen sok bajt és veszélyt okoztak. Ide járult
az indek helyismerete, titkos utaik és vadászati ügy ességök. így húzódott
tömérdek ember és pénzáldozattal 1840-ig ezen véres harcz. Igen sok
fehér család kiirtatott, a' telepitvények leégettettek és számtalan ültetvény
elpusztittatott. Az ind,ek saját fnökeiket is kik egyességet kötöttek az
Ezen véres harcz Floridában, melyly olyly
unióval, legyilkolták 'stb.
sokáig tartott, valamint a' bankviszonyok által keletkezett roppant
kereskedelmi crisis is a' szövetség pénzügyét felette megrongálta. Es
azért a' congressus kénytelen volt 1841-ben pénzkölcsönhöz folyamodni.
Mart. 4-én 1841-ben Harrison Henrik választatott elnökké. Ezalatt a'
szövetség lényeges változásnak nézett elébe. H. igen határozott foederalista volt. Bizonyosnak tartatott
hogy a' bank szabadalmát meg fogja
ujjitani. Azonban april 4-én egy havi elnökösködése után meghalt. Az
alkotmány értelmében Tyler János lett a' szövetség elnöke, ki elbb
alelnök volt. Tyler a' democrata párthoz tartozott. Alatta azon kormánytan lépett uralkodásra melyly az egyes államok függetlenségére és a'
központi hatalom terjeszkedéseinek gátlására törekszik. Eddig a' korma-
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nyok többnyire a' szövetségi közpoutositásra törekedtek. Tyler alatt az
egyes államok legterjedtcbb szabadságot és feleltlenséget nyertek. Ezen
elvek szerint elnökösködött 1841 apr. 4-tl 1845-ig. Alatta több érdekes
ügy jött sznyegre, és fejeztetett be. A' bank szabadalmának megújítása
ellen szinte vétóval élt. A' szövetség gzhajójának elégetése miatt keletkezett angol viszály befejeztetett. Tifler kivitte liogy Mac Leód angol,
,

mondott ügyben kemény vád támasztatott, egészen felmentetett.
A' szövetség és Anglia közötti békés 's baráti viszony helyre állt 's Angliával
1842 év aug. hóban szerzdés köttetett a' bntettesek t. i. gyilkosok,
tengeri rablók gyújtogatok és iiamisitók kiadatása iránt. Ezen szerzdés
Ashburtoti-Treaty név alatt ismeretes. Továbbá szerzdés köttetett a' határok szabályozása és rabszolgakereskedés elnyomása iránt is.
Azonban
nem hiányzott alkalom és ok ujabb viszályok felébresztésére. Ilylyen volt
a' kutatási jog kérdése. Ez iránt 1842-ben Anglia és az unió között
Vebster és Ashhuvton által szerzdés köttetett aug. 9-én. Ez mindkét
hatalmasságot felhatalmazta arra, hogy az éjszak-afrikai partokhoz
elegend tengeri hadert küldhessenek, a' rabszolgakereskedés megakadiilyozása végett, hajóik felügyeletére. Szükség esetében közös közremunkálás alapíttatott meg. Egy pont iránt azonban kétségek és viszályok
keletkeztek. Xem fejeztetett ki tisztán gyanús hajó lobogója iránt, ha
tán valamelyly hajó ilyly csalással akarná elrejteni rabszolgaszállitását, ki
által szereztessék biztos tudomás. Anglia az ez iránti ioííot önmagának
ki ellen a'
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A

szövetség ellenben

tagadta ilyly jog törvényességét és
jogai közé sorolta, hogy lobogójával
közbenjöhet viszszaélések megóvása és büntetése iránt kizárólag önmaga
intézkedhessek. Ezen pont iránt lioszszas értekezletek és feleselések
eredtek. Ugyanezen évben az elnök a' congressushoz intézett üzenetében
a' népházat a' Sandvich-szigetek függetlenségének elismerésére és China
részére egy bizottmány alakítására szólította fel ; a' mi elfogadtatott. A'
szövetség ezen függetlenségi elismerést kapcsolta Anglia kutatási jogköveteléseíhez.Azügy azonban 1843-ban bevégeztetett a' szövetség jogainak
és érdekeinek megmentésével. így ez még mindig elegend alkalommal
bír az 1842-ki aug. 9-kí szerzdés daczára is hajóit ellátni rabszolgákkal,
és ezen kereskedést háboritlanul tovább folytatni.
1842-ben még egy
alaposságát.

Ez kétségbevonhathm

—

más, szinte nagy érdek vita keletkezett Angliával. Tárgya az ismeretes
Oregon földbirtok volt. Ez még külön választva nem levén, ott az angolok
és éjszakamerikai államok közösen gyakoriak a' telepítési jogot. 1842 évi
december hóban az éjszakameríkai senátusban indítványt tétetett, hogy
az Oregon birtok vétessék ki a' közös használat alól és kebeleztessék be
kizárólagosan a' szövetség területébe. Ez igen közelrl érdeklé Anglia
érdekeit. Azért is értekezletei és vitái közepette, haddal fenyegeté a'
szövetséget, ha magának akarná azon területet sajátítani. Minden attól
függött, valljon elfogadja-e a' congressus azon ajánlatot vagy nem. Ha
elfogadja, az angol-amerikai háború bizonyos volt. Több évig tartott a'
viszálkodás, míg végre 1844-ki martiusban bevégeztetett. A' senátusban
tett ajánlat a' congressus által elvettetett. így mentetett meg a' béke és
baráti viszony. 1841-ben Tyler kénytelen volt erélyes nyilatkozatot tenni
az államokban clterjedezö titkos társulatok ellen. Ezek általában az angol
,
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uralkodás és birtok kiirtására alakultak. A' britt birtokon több megtámadásokat és birtok háborgatásokat tettek. Több helyen adót is szedtek be.
Ilyly társulatok az 1838-ban alakult Hunters-lodges melylyek titkos
esküvel arra kötelezek egymást, hogy addig meg nem sznnek mködni,
raig csak egy talpalatnyi birtoka leend a' britteknek Ej szakamerikában.
1841-ben a' congressus józan és igazságos alapú bukási törvényt
hozott. Ez azonban Calhoun a' democrata párt egyik fnökének izgatására 1842-ben ismét eltöröltetett.
A' magántársulatok zsarolásainak
gátlására a' britt pfennig-rendszer után 1844-ben a' congressus olcsó
posta reformot alapított meg, melyly 1845jul. 1-én lépett életbe. 1844-ben
a' szövetség a' néuiet vámszövetséggel kereskedelmi szerzdést kötött a'
viszonyos vámszabályzatok meghatározása iránt.
Nagy fontosságra
emelkedtek ez idben a' texas-mexicoi viszonyok is. A' szövetségnek
nagysága, emelkedése, birtokterjeszkedése forgott kérdésben. Texasnak mexicótóli elválása bevégzett és elismerés által megersített ténynyé válván 1843-ban a' szövetség elnöke Texas pártolás alá vétele,
és az iránt tett javaslatot hogy az unió Mexicónál közbenjáró lenne
Texas függetlenségének elismerése iránt. Ekkor került sznyegre Texas
bekebelezésének kérdése. Hoszszas vita keletkezett az iránt
nem
lenne-e tanácsosabb az unió államai közé felvenni Texast melyly a'
szövetségi lakosok által tett folytonos és számos telepítések által majd
egészen amerikai földdé változott, mint ugyanazt határszéli szomszédnak
tartani meg? Ezen kérdés azáltal döntetett el, hogy Texas, mint független
állam, 1844 april 15-én a' szövt tséggel szerzdésre lépett és magát hozzácsatolta. 1845 jan. 25-én az elnöknek texassali kötése az alsó háztól és
martius 1-én a' senátus által is elfogadtatott és meffersittetett. E' szerint
a' szövetségnek bekebelezett alkatrészét teszi Texas. Ennek 10 millió
dollár adósságát az unió átveszi. Florida iránti jogaiba viszszavezeti. Texas
a' congressusba képviselt küld
és szövetségi állommá fog alakíttatni,
így az éjszakamerikai szövetség ismét nagy terjedelm és fontos érdek
birtokkal szaporodott. 1844. évben a' congressus eltörlé az 1837-ki és
1840-ki törvényhozás azon tilalmát melylynél fogva minden rabszolgakereskedést illet vitatkozások, petitíók, és eltörletését czélzó indítványok
szóba hozatal nélkül félre tétettek.
1845-ben Poik választatott elnökké.
Kabinetje, melylyet kinevezett, egészen a' mérséklett democratia tagjaiból
álh Polk elnöklete alatt ütött ki a' mexicói had, melyly olyly sokáig, és
olyly sok veszteséggel vitetett. Mexico Texas bekebeleztetésére, félbeszakasztá a' szövetséggeli értekezleteit. Polknak ez várt és kívánt alkalom
volt. Használva azt, 1846-ben máj. 13-án hadat üzent Mexicónak. A'
béke csak hoszszas csatázások után és a' vigh párt erélyes kárhoztatása
's a' déli államok Mexico melletti fenyeget állásának körülményei mellett
létesülhetett.
Polk elnökletét még más nagyfontosságú tárgyak is
jellemzik,
1845. évi dec. 2-án a' congressushoz beküldé hivatalos
üzenetét. Ebben két nagy érdek tárgy fejtegettetett és vétetett határozás
alá. Egyik a' vámszabályzat. Erre nézve az elnök a' gyárczikkek vámdijainak lejebbszálhtását javallá. A' másik az Oregon terület volt. Itt igen
harczias hangon szólt az irat. Az 1827-ki az Oregon birtoklását közössé
tev szerzdésnek, egy évi felmondási id lefolytával, végképi félretételét
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Ennek igazságosságát arra alapította, mikép az amerikai
szövetség Európától egészen külön rendszeren 's alapokon nyugszik. Ide
az európai egyensúlyt nem lehet behozni. Önmagának kizárólagos joga
van ügyeit elintézni. Sorsa felett egyedül rendelkezhetik. Mint független,
szabadhelyzetü contincns többé egy európai hiitalniasság gyarmatosításának sem lehet alárendelve. Ezen elvet alkalmazni kell, mihelyt valamelyly
európai állam Ejszakamerika continensén uj gyarmatot akarna állítani 'stb.
Pulk a' jelen oregoníéle esetet Ilyly alkalomnak és esetnek nézte, melylyben azon Monroe által felállított elv alkalmazható lenne. Ezen nyilatkozat
és okoskodás Angliában igen nagy lármát csinált. Igen sok érdek és
szenvedély lázzittatott fel, melylyekct 3/o«roe elveinek Oregonra alkalmazása nagy veszélylyel fenyeget. Ezen viszály 1846. év nyarán fejeztetett be szerzdés által Angliával, melyly a' szövetségi senátusban jun. 16.
fogadtatott el. Ez határvonalul, mint Poik kívánta, az éjszaki szélesség
49-Ik fokát jelölte ki. Eddig Columbia folyam hajókázása szabad a' Hudson
bay-társaság részére és szabadalma Idejére, melyly tart 1863-ig. A' 49-tl
éjszakra es folyamok, partok, kikötök mindkét nemzetnek felnylttatnak.
Vancouver sziget Angliáé 'stb. 'stb. 1846. jan. Texas teljes státusjogokkal
kebeleztetett be. Ezáltal ismét egy állammal szaporodott a' rabszolgát
1847-kI nyártól kezdve Xe^v-York és Bréma
tartó államok száma.
között rendes gzhajózás nyittatott, Xew-York és Havre de Grace között
pedig sebes posta hajók menete rendeztetett. Ezáltal a' bevándorlás ujabb
emelkedést nyert, melyly 1846-ban Némethonból 80,000-re rúgott. így
szivárogtak be a' szövetség életébe különbféle újítások. Polk elnöklete
alatt több vidéken különösen New-York és Baltimore-bcn az uj kathollclsmus terjedése már mutatkozott. Delaware államban pedig communistlcus párt és mozgalom vonta magára a' kormány figyelmét. Tagjai
^,Anti-Renters" nevet vettek fÖl, mert hadat üzentek minden fold- és
házbérnek, melylynek beszedését éjjeli erszakoskodás által Iparkodtak
akadályoztatni. Számos kihágás történt. Eljárók megölettek, mások
elzettek kik a' bért beszedni akarták. A' földbirtokosokat és a' városi
háztulajdonosokat kirablás fenyegeté. Az anti-renters tagok agrarlal
törvényeket terveztek behozni. Az állam kormányzója egy idre az egész
vidéket ostromállapotba és hadi törvény alá helyheztette.
1847-ben a'
szövetségi kormány kereskedési öszszeköttetést akart kezdeni Japóniával
de a' nélkül hogy Jeddoba, a' fvárosba mehettek volna a' hajók,
viszszautasittattak.
Egész évben folyvást tartott a' mexicoi háború,
melyly ez évben a' bevételeknél 22 ra. dollár hiányt okozott. Az elnök

javallá az elnök.
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kávé, 's czukor-adó el nem fogadtatott.
Az u. n. VelniotProviso, melyly az ezentúl az unióba felveend államokban a' rabszolgaságot örökre eltörletni javallta tágyalás alá kerülvén mart. 3-án elvettetett. A' déli államok » nevezetesen Dél-Karolina kilépéssel fenyegetztek elfogadás esetére. 1848-ban Mexicoval megköttetett a' béke. A'
határszélek választó vonalául a' 32 fok határoztatott. A' szövetség UjMexlcót, 's egyik Callfornlát megtartotta. Földterülete, melylyel e*
mérf. I\io Grandé,
békekötés után birtoka nagyobbult, egy mliru) angol
Gila és a' californiai öböl szabad hajókázásnak nyittatott meg. Az éjszakamerikai szövetség 15 millió dollár kárpótlást íizete, és még egy régibb,

által javalt
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,
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—

Ez
által fizetend 3% millió kárpótlást is elvállalt. (1. Mexico)
év aug. havában átment az Oregon-bili, melyly ott rendezett kormányzást
alapított meg. A' rabszolgaság benne örökre eltiltatott. A' californiai uj
aranybányák tömérdek aranynyal özönlék el az amerikai continenst.
1848
Éjszakamerikából igen sok vállalkozó vonult oda (1. California).
év nov. 7-én Polk helyébe elnökké Taylor tábornok (kivel Cass tábornok
versenyzett) választatott meg; alelnökké pedig Ftllmore-Mülard. Amaz
hadi tettei, emez pedig szorgalma és pénzügyi tehetségeirl igen ismeretes
egyén. Az uj elnök hivataloskodásának megkezdése alkalmával nyilvánított
hivatalos okirata igen békés szellemet árult el. A' mozgalmak azonban a'
szövetség bens életkörébl nem maradhattak el. Azok ismét a' rabszolga-

Mexico

—

kérdés által keletkeztek. Alkalmul szolgált reá Uj -Mexico és California
bekebelezése. Kérdés támadt valljon azokban megengedtessék-e a' rabszolgaság? A' pártok minden erejöket megfeszítek. A' déli államok Calhoun
fnöksége alatt tagadták hogy a' szövetségi törvényhozás azon uj államokban a' rabszolgaságot eltörölhette. Ha ez mégis megtörténnék, kilépéssel
fenyegetdztek. Éjszakon ellenben Van Buren, volt elnök, a' rabszolgaság általános eltörlése mellett izgatott. Clay pedig középutat javalt,
hogy t. i. az uj két államra bizassék a' határozat. Ha a' rabszolgaság ezen
uj államokban eltöröltetnék, ezen uj államokkal a' congressusban a'
rabszolgaság elleni párt többségre emelkednék. Ez tehát a' rabszolgaság
fentartására nézve életkérdés. Innen az érdekek forrongása. A' szövetség
1848-ban nem mert felette határozni. Az unió minden részeiben izgatottA' szövetség terjeszkedésére ujabb
ság volt az egész év folyamán.
jelenségek nyilvánultak. Canadáhan az angol gyarmatokban élénk mozgalmak keletkeztek az éjszakamerlkai szövetséghez leend csatlakozás
iránt 's e' tárgyban feliratok is keringtek. Az általuk kivánt angol gyarmati egyesülés és a' szövetséggel kötend vámszerzödés legközelebbi
Az angol koralkalmul szolgálna a' tökéletes öszszekapcsoltatáshoz.
:
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mánynyal némi

viszály keletkezett Mosquito földterület

feletti

felsbbség

kormány egy éjszakamerikai társulatnak szabadalmat
adott az atlanti és csendes tengernek öszszekötésére. Ennek az angol
kabinet ellenmondott. Ez évben Missisippi völgyében igen nagy vizáradá-

miatt.

Az

itteni

sok és cholera uralkodott. Folyó 1850-ben is California felvétele és a'
rabszolgaság kérdése képezik a' legérdekesb tárgyakat. A' szövetségi
kormány irányában nehéz gyanúra adott alkalmat Lopez-nok Cubába
történt berontása, mert ez az unió titkos mködésének tulajdoníttatott.
A' kormány azonban erélyes fellépésével eléggé megczáfolta e' gyanút,
Lopez elfogatását elrendclé, 's ellene hadi hajókat küldött (1. Cuba).
Taylor elnök júliusban meghalt, 's 13-án temettetett el. Helyébe az
alkotmány szerint alelnök
Fillmore-Millard következett. Az erre
következett idket folyvást a' rabszolga-kérdés és az uj tartományok
:

felvétele foglalkodtatta.
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bankügye. Az amerikai bankok ügye

,

külföldi

pénzkérdés létére ritka mértékben érdekelte az európai pénz- és zérvilámidn az európai tkék Amerikába
got. Ezen érdek akkor kezddött
kezdettek átfolyni 's midn e' tkéknek egy része az egyesült állodalmi
bank gyalázatos bánásmódja által valóban elveszett, 's az amerikai pénz,

,
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ügy akkori zavarúbiin közönségesen el kozde tcrjctlni Európában azon
aggály, hogy a' többit is hasonló sors érencli. A' dolgoknak olyly állapota, melyly ármány ós csakis olyly szörnyónck, min az egyesült állodalini bank vala, lótesülósót megengedó nem kclctkezhetók egy napon,
hanem orodmónye volt a' bankok merben iilányos szerkezetének, miszerint ezeknek megengedtetik papírpénzt kényÖkre adni ki
's Így tettleg
magokhoz ragadni az állodalom egyik els jogát, a' pénz szabályozását.
Olyly országban, mint az unió, hol a' föld kiterjedése a' munkás kezek
számával nagy aránytalanságban áll, 's hol a' nagy távolságok a' kész
I)énz szállítását igen bajossá teszik, valamiíelo papirpénz csaknem szükséges legalább az anyagi jóllét elmozdításának roppant eszköze. De az
ezzeli viszszaélés az országon már több izben ejtett mély sebeket; 1834-tl
kezdve 1842-lg pedig, történetes körühnényektl emelve, a' baj olyly
magasra hágott, hogy általános bukásnak kellé bekövetkezni, melyly olyly
zrzavaros alakban tnt fél, hogy a' vezérfonalat gondosan szem eltt kell
tartanunk, ha egészen bele nem akarunk zavarodni.
A' papirpénz túlságos menynyisége által elidézett káros utókövetkezmények az amerikaiak
szemét is felnyitották; minden mozgató ert mozgásba hoztak, 's nevezetesen a' bankok iránt ellenséges, demokratáknak nevezett párt nem kímélte a' fáradságot, hogy a' dolgot tiszta, mindenki eltt felfogható
világba állitsa. Az unióban a' papírpénznek a' bankok általi mértéktelen
kiadása vakraer üzletekre csábított, minden portéka árát felcsigázta a'
,

,
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—

;

dolgoknak ezen állapotát az idegenek

nevezetesen Anglia arra használták, hogy a' készpénzt az országból kihúzzák, minek következtében a'
minden szilárd alapot nélkülöz papírpénz értékben bukni kezdett , 's
ezzel minden iníjó és ino;atlan vao-yon értékcsökkenése állott be. 1815-tl
1810-lg hasonló eseménynek volt színhelye az unió csakhogy akkor a'
baj enyhítését uj bankok felállításában keresték; ellenben a' második nagy
,

,

,

pénzcrislskor

a'

bankok vlszszaélésérli

meggyzdés

olyly

mély

volt,

—

Az
veszedelmes nientszerre gondolni sem lehete többé.
egyesült állodalmi bank 181()-ban alapíttatott 35 millió dollárnyi tkével,
melylynek ötöd részét az unió kormánya vette át, a' banknak rendeltetése
lett volna a' váltófolyamot a' különböz állodalmak közt szabályozni, 's az
állodalmi pénzek letétre lenni. Azonban sajátlag csak az úgyis igen nagy
számmal létezett bankok számát szaporította, 's egyetlen különbség közte
és a' többi bankok közt az volt, hogy támaszpontul az egyesült állodalmak hitelét bírta, 's hogy a' boltjaiban letett és rendelkezése alatt állott
álladalmi pénzeknél fogva nem lehetett volna insolvens. Ez természetesen
emelte e' bank hitelét, részvényei csakhamar alaptalanul felhágtak, az
1819-diki nagy crlsist klállotta, ámbár jól értesültek beszélték, hogy
már ekkor 4' millió dollárt vesztett rósz adósok által, st többet, mert
alnpszabályai között azon ferde határozat foglaltatott, hogy saját részvényei letétezése mellett ezeknek értékével felér öszveget lehet belle
felkölcsönözni; ehhez járul még, hogy a' részvények ''4 résznyire fizettettek be készpénzzel, a' többi papírban, vagy fekv javak zálogleveleiben,
melylyeknek értéke 1819-ben a' réginek felére volt csökkenve. De a'
bank fizetési képességén senki sem kételkedett, 's a' kereskedésnek, nagy
kiterjedés hitele által lényeges szolgálatokat tett. Azonban e' látszatoa
hogy

ilyly
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virágzás közepett egyszerre egy körülmény jött közbe, melyly a' kormányban alapos kétséget támasztott a' bank fizetési képessege iránt. 1833
elején Jackson , az unió elnöke, a' banknál megrendelte az unió adósságából 3 millió dollár viszszafizetését. A' bank elnöke Biddle elterjesztette JacA-so/ínak hogy ha a' 3 milliót azonnal viszsza kell fizetnie a'
kereskedktl tetemes öszvegeket kell behajtania, mi a' kereskedésre
nyomasztólag fog hatni , 's ezért fél évi idhaladékot kért, mit a' semmi
roszat nem gyanitó Jackson meg is adott; de nem kevéssé csudálkozott,
hallván , hogy a' bank a' kereskedknél künn lev adósságait irgalmatlanul hajtja be; st még akkor bámult igazán, midn hallotta, hogy a'
Baring háznál Londonban 5 millió dollárnyi kölcsönt akar fölvenni, 's
ennek a' többi közt az unlo beváltandó kötelezvényeit is elzálogositni.
st csaló eljárás ellen Jackson nyiltan fellépett 's kijeE' jogtalan
lentette, hogy ellen fog szegülni az 1836 martius 31-én kitel bank
kiváltság megujitásának. Ez volt kezdete a' hires harcznak az unió kormánya és bankja közt, melyly 1838-ig olyly hevesen folytattatott. 1836ban a' kiváltság megújítása csakugyan megtagadtatott, ámbár mind a'
két házon kedvez határozat ment keresztül; az elnök ugyanis vétói
jogával élt. Mint midn a' gz kiront a' gzkatlan megnyitott szeleljén,
,

,

,

,

ugy terjeszkedtek most a' középponti intézet által addig lefojtva tartott
bankok, melyly eket semmi korlátoló törvény féken nem tartott. Egyszerre több száz bank lépett életbe, több mint 150 millió tkével; a' ki
csak valamiben üzérkedett, nyilt hitellel birt a' bankoknál a' bankok
pedig és részeseik nyilt hitellel birtak Angliában. A' nyerészkedés dühe
nem ismert többé határt. Hitelre hordták egyremásra a' portékát Ang,

liából és Francziaországból's mivel

nem

találkozott elég hajó a' szállitásra
teli volt, váltókat

New-York- és Philadelphiában minden rakhely
adtak ki a' még jövendben kapandó vagy kívánandó
és

áruszállitmányokra.

A' papirpénzkiadás egymást érte, 1836 végén a' bankok száma 567-re
rúgott, melylyeknek banktkéje 252 millió dollárt, a' letétek értéke 115
milliót
vertpénz-készletök 40 milliót jegyforgalmuk 140 millió dollárt
Eddig e' bankügy még csak Amerikát látszik érdekelni, de Európa
tett.
nagyon is bele szövdött abba: 1830 óta az angol tkepénzesek nagyon
iparkodtak Amerikába fektetni be pénzöket, de természetesen nem mindig voltak szerencsések a' személyek megválasztásában. Roppant tömeg
pénz özönlött át, 's az amerikaiaknak úgyis igen élénk nyerészkedési
szelleme ezáltal uj táplálékot nyert. így keletkeztek a' fenébb emiitett
bankok és kereskedési vállalatok mint gombák es után. Az egyes állodalmak adósságokat kezdtek csinálni, 's mint nevezek, beljavitásokat,
utakat, csatornákat, vasutakat épitni. Ez eleinte nem ment épen olyly
gonoszul, az állodalmi adósságok 1836-ban még nem haladták felül a' 65
millió dollárt. De a' magán-speculatiok rósz hatást kezdtek gyakorolni
mindennek ára ugy hágott hogy p. o. Amerikába Németországból tetemes menynyiségü gabonát lehetett nyereségesen szállitni, mivel ott a'
gabona ára a' túlságos papirpénz-kibocsátás miatt háromszorosra hágott.
Mindenféle u. m. bank- csatorna-, vasút- 's a' t. részvények természetelleni magas árakra csigáztattak az idegen áruk gyorsan keltek, mert
pénz t. i. papírpénz, volt bven de az idegenek nem a' papirpénzt, mely,
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nem

használhattak, hanem az érczpcnzt húzták ki az országból. 'S
a' készpénz csekély öszvege a' paplrpénzügy roppant épületét
nem bírta tovább hordozni, 's ez öszszerogyott. líz volt az 1836-diki
nagy pénzcrisis az unióban, melylyre a' készpénzfizetéseknek minden
bankok részérli felfüggesztése következett. E' crisisben az amerikai bankok legnagyobb része gyalázatos, valóban csaló módon viselte magát
nemcsak, hogy a' kereskedk váltóit drágán számitották le 's papirral
fizették de e' papirt melyly értékében csakhamar nagyon csökként titkon újra felvásárolták. ]\Iilyly gonosz hatása volt e' borzasztó papirpénz
gazdálkodásnak, megtetszik annak szemléletébl hogy még rendesen az
imio külkercskcdéöének kivitele bevitelét mindig több millióval felülhaladta hirtelen ugy megváltozott az arány, hogy 183G-ban a' bevitel 100
millióról 190 millió dollárra emelkedett 's a' kivitelt 02 millióval multa
mind a' csinált adósság rovására. De térjünk viszsza az egyesült
felül
állodalmi bankra. Biddlenek, JacksonnaW öszszeütközésétl kezdve, elég
ideje volt körülnézni, mi tev legyen. Látta, min mohón tolják az amerikaiakra az európai tkéket, 's eltökélte hasznára forditni e' mozgalmat,
's annak közvetitojévé tenni magát. 5 millió dollár árán Pennsylvaniától uj
szabadalomlevelét eszközölt ki, 's 183Gapril 1-sjén megkezdte uj pályáját a'
bank régi neve alatt, de mint pusztán magán-intézet, ellenben azon
eddig nem bírt szabadsággal, hogy mindennem ingó "s ingatlan javakkal kereskedést zhessen 's igy más bankok részvényeit is felvásárolhassa. Az amerikai speculatiodüh ekkor culminált, 's bukásától nem volt
meszsze. A' menynyire felcsigáztattak árban addig az amerikai nagy
külforgalmi czikkek, nevezetesen pamut, épen olyly mély ársülyedéssel
fenyegettek most mert az európai, nevezetesen az angliai pénzkövetelések kielégítése végett a' portékát minden áron el kellett volna adni. Ekkor
közbejárult Biddle 's a' déli terményzknek és telepeseknek ellegezéseket ajánlt, ha kezébe szolgáltatják a' pamutot. Az ajánlat készséggel
elfogadtatott 's megkezddtek a' nagy pamutoperatiók. O Amerikában
papirral fizetett melylyet a' bankoknak már bekövetkezett készpénz fizetési felfüggesztése mellett nem volt kénytelen beváltani, 's Európában
készpénzért adott el. De ez tervének csak egy része volt, melyly abból
állott, hogy Európa gazdag tkéit, melylyek itt csak csekély kamatot
lyet

csakhamar

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

nagy kamatok reménye

hajtottak,

által

Amerikába

csalja,

's

ez egy ideig

neki igen jól sikerült is. De Biddle jól ismerte bankja állását tndta, hogy
bankpénztára hoszszasan ilylyen mködéseket ki nem állhat; azt is tudta,
hogy a' bankok fizetési felíüggesztése örökre nem tarthat, 's azért más
támaszok után nézett körül. Els volt, hogy mindjárt Jackson viszszalépte után bankját a' gyenge Van Buren elnöknél újra fel akarta tolni
nemzeti bankul ha ezt eléri, papírjai újra támaszul birják az egyesült
állodalmak hitelét, 's ki tudja, menynyire zte vohia financztervét, melyly
meszsze túlszárnyalta Laicct. De a' jobban értesült amerikaiak tudták,
;

,

;

bank sajátlag bukva van 's a' congressusi tagok megvesztegetébefulvás az cíives állodalmakra, semmit sem használtak. Több
törvénytelenség, nevezetesen régen beszedett umoi kmcstan jegyek kia-

hogy

a'

,

sei

's

dása által gyanússá tévén magát sikerült a' dcmocratáknak liiddle- és
a' bankpárt minden tervét meghiusltni, melyly magának menekülést csak
,

,
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a' papírpénz további szaporításában látott. Most Biddlenek csak egy
lehet menekvése volt, azt. i. hogy ügyébe anynyi egyes állodalmat bebonyolitson
hogy ne engedhessék bukni a' nélkül hogy egyszersmind
mindezen állodalmak hitele is tönkre jusson. Ez nagy mértékben sikerült
is neki; teljes buzgalommal gyámolitotta az akkori dühöt csatornák és vas,

,

mit ezek kész, 's az állodalmak kölcsönzjéül kínálkozott
séggel fogadtak. 1837 's 1838-ban több mint 100 millió dollárnyi kölcsönt
adott ilyly módon. Biddle bukását a' Mississippi, Arkansas 'stb. állodalmi
bankok felállítása idézte el. Miután t. i. Biddle 1837-ben szerencsésen
eladta Európában a' pamutaratást és rendkívüli nyereségre tett szert,
azon állodalmak is részt akartak venni e' nyereségben ; magok alapítottak
bankokat, az egyes terményzknek pamutjokra ellegezéseket adtak, 's
ezt Angliába szállíttatták. De részint el volt már borítva a' vásár^ részint
roszul, vagy gazul kezeltetett az ügy 's már az els évben e' bankok papírjai több százalékkal aláhullottak. Biddle közbe járult
részint hogy saját
pamutspeculátioít megmentse , részint , hogy befolyását a' bankoktól
idegenked déli állodalmakban is megalapítsa. A' déli állodalmak bankjaínak nem kevesebbet, mint 20 millió dollárt kölcsönzött bankrészvényeik letétezése mellett. Az egyesült állodalmi bank azonban 1839-ben
midn egyoctoberben fizetéseit újra felfüggeszteni kényteleníttetett
úttal a' vele legszorosabb egybeköttetésben álló déli állodalmi bankok
ugyanazt tették. Nevezetesek azon okok, melylyekböl az elbbi sok halogatás után újra felvett fizetéseit 1841-ben olyly hamar újra 's ekkor végkép felfüggesztette. Ez New-York és Boston féltékenysége által történt.
Mint tudjuk, e' bank 1836-ban alapíttatok meg újra 35 millió dollárnyi
tkével. Ez ugyan csak papírban volt, de akkor a' dologra e' körülmény
mit sem tett 's ez olyly tetemes tke volt, hogy vállalataival nem szorítkozhatott csupán Pennsylvaniára; nemcsak mindenfelé ügynökségeket
állított tehát
hanem minden nagy , 's meszsze terjed kereskedési
vállalatot magához vonzott ; ugy hogy a' new-yorki és bostoni gaz-

utak épitésére

,

:

,

,

;

,

dag tkepénzesek üzleteiket nemcsak tetemesen korlátolni kényteleníttettek hanem mivel tkéiket nem foglalkoztathatták többé olyly haszonnal
gyárok- 's más efféle vállalatokra adták magokat. A'
a' kereskedésben
new-yorki és bostoni kereskedk azonban e' korlátolás következtében
,

,

szerencsésen kiállották, 's midn a'
készült, elérkezettnek
hívék a' boszszu óráját, 's ahhoz képest intézték dolgaikat. A' philadelphiai
kereskedknek kiktl csak papírt kaptak , minden kívánt hitelt megadtak, 's a' hathónapos váltókat készséggel meghoszszabbították. De mihelyt
1841 januárban az egyesült állodalmi bank készpénzfizetéseit újra megkezdte, minden váltók egyszerre beérkeztek s készpénzfizetés követeltetett. Csaknem sikerié mindezen követelést kielégítní: de midn a' bankból egyik millió a' másik után lecsapoltatott, elvesztette bátorságát, ismét
felfüggesztette fizetéseit, 's ezzel megpecsételte sorsát. Ha fentartja vala
magát, Harrisonnak az elnöki hivatalra léptével, kit a' whig és bankpártnak hallatlan erlkildések és áldozatok által sikerült az elnöki székre emelni,
hihetleg újra az unió bankjává nyilváníttatott a' papirrendszer uj lengületet nyert , 's a' bank fejét a', hurokból talán kihúzta volna. A' bank-párt

jól el voltak látva pénzzel

philadelphiai

bank kész

's a'

crisíst

fizetéseit újra fölvenni

,

'

,
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Harrison elnökké villasztása által azon ponton állott hogy a' korraányrudat kezébe kapja, lui a' liarniadlk fizetési felfüggesztés nagy erkölesi
inegverettetése kevés nappal annak megkezdése után, e' terv sikerülését
a' lelietuség körén kivül nem helyezi. lS42-ben végre fel kellc bomlania,
ml részvénytidajdonosuinak roppant veszteségeket okozott.
Midn Jacksüti a bankok elleni harczát megkezdte, a' vele tartó párt
igen kiesiny volt de a' készfizetések felfüggesztése a' roppant veszteségek, miket a' kereskedk a' bankok miatt szenvedtek, melylyek ket
vérig kiszívták, minden j()szág árának, süt a' napszámnak is örökös
ingadozása, végre az egyesült állodalml bank bukása, melyly ezereket
koldusbotra juttatott, a' népben heves indulatot költött a' bankok
ellen: mihez járult az élesebben látóknak azon igen is alapos aggálya,
hogy Idegenek, nevezetesen az angolok helytelen befolyást nyernek az
unió belügyeire a' bankok által. Emiitettük a' bankok állását 183(3-ban
1839-ig még inkább szaporodtak, szánmk 850-re rúgott gyakran el-el
buktak 's a' jegyek beváltásának kötelezettsége nem nyújtott elegend
oltalmat mivel a' bankjegytulajdonosok gyakran megfélemlítés következtében nem mertek jogukkal élni. A' kormánynak azon rendelete, hogy
az adók és az állodalml földekért járó vételpénzek készpénzben befizentendk , esak a' pénzzavart nevelte, ugy hogy a' disconto 20 30%-re
felhágott. Az ismételt rázkodások, bukások és veszteségek következtében
végre az állodalmak megfontoltabb eljárásra kezdték szoritni bankjaikat,
's nevezetesen az apró jegyeket eltiltani, st az elnöknek a' congressushoz intézett egyik izenetében végre kimondatott a' 20 dolláron alóli
jegyek kibocsátásának tilalma hogy az érczpénznek e' forgalomban
nagyobb tér szereztessék. 1843-tól kezdve aztán, megfordítva, bven
kezdett az érczpénz Európából Amerikába átfolyni melyly a' bankjegy
forgalom kevcsbitése után a' jegyek helyét foglalta el. De még 1845-ben
is panaszkodott Polk, hogy a' bankoknál kamat nélkül letétezett állodalml pénzek nincsenek teljes liiztosságban.
E' bankok ügyénél megemlitend az egyes uniói állodalmak adósságának ügye. A' bankhistoriák folyama az egyes szavak melylyek az állodalml adósságok viszszafizetése ellen felszólaltak az egyes állodalmak
hitelére igen roszul hatottak viszsza. Hyly szózatok 1838-ban hallatszottak elször midn a' democrata-párt a' bankok 's ezáltal Anglia túlnyomó befolyása ellen nyilatkozott. Ekkor a' demoerata-párt nyiltan 's
komolyan kimondta, hogy a' csinált adósságokat el nem ismeri, 's azoknak megfizetésére nem fogja az állodalmat egyenes adók által terheltetni
engedni. Akkor a' közép és éjszaki állodalmak nagyobb részében whigek
voltak a' kormányon kik a' gazdagon befolyó köz pénzekkel nem mindig gazdálkodtak jól, 's gyakran pártczélokra használták fel azokat.
Készint ezen körübnény, részint az hogy az angolok majd minden bankot megbuktatván, az ország egész pénzforgalmát kezükbe keritik, anyhogy ez az angolokat,
nyira felingerelte a' democraták elkeseredését
közönséges bukás kimondásával fenyegette. ]\Iióta azonban a' democraták kerültek kormányra, az okosok közidök más iiangon beszélnek 's
kitüntetik, hogy az unió 's az egyes állodalmak hitelének fentartása
;iekik is szivükön fekszik. A' repuJiutio tana a' pénzügyileg legroszabbul
,

,

—

;

,

;

;

,

—

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

Egyesült éjsz.araerikai

stát.

irodalma

's

611

mvészete.

igazgatott állodalomtól Mississippitl származott, de hová tovább, mind
kevesebb viszliangra talált, 's a' tekintélyesebb álladalraak törvényhozásai mindinkább azon jogi 's erkölcsi kötelezettség mellett nyilatkoztak, hogy a' csinált adósságokat az utolsó fillérig megfizessék. De ha
az állodalmak nagyobb része hajlandó lett volna is adósságainak megfizemelylyre nézve az
tésére, nem igy állott a' dolog fizetési képességökkel
állodalmak három osztályba sorozhatok. A' legutolsó harmadik és legro,

:

szabb osztályba tartoznak: Mississippi, Alabama, Louisianna, Arkansas,
R. E.
Indiana INIichigan és Tllinois.
Egyesült ójsz.anierikai státusok irodaliua 's mvészete (Ujabb).
és
Tudósok és tudományos egyesületek 's intézetek, könyvtárak,

—

,

m-

természeti gyjtemények, muzeumok, athenaeumok, kölcsönz könyvtárak, melylyek azonban inkább egyesektl mint az államoktól erednek,
nagy számmal találtatnak az egyes, szabad státusokban. Legjelentékenyebb tud, intézet a' ,, National Institution" 1843-ban pedig JBostonban,
a' párisinak hasonlatosságára egy ,, keleti egyesület" (american orientál
society) alakult. Könyvnyomtató mintegy 15,000 van az egyes, státusokban 's a' legkisebb városkában is van legalább egy könyvnyomda 's
többnyire hirlap is. Philadelphiában derék betönt mhely van. A'
könyvkereskedések száma 700-ra megy könyvárosi nagy vásárok^évenEs igy
kint felváltva tartatnak New-Yorkban és Philadelphiában.
most már kifejlett éjszakamerikai irodalom létezik, melylynek legnagyobb
tömegét a' csak angol nyelven megjelen IGOO 1700 hirlap 's 160 folyóirat képezi , 's ezek kÖzt mintegy GO vallási tartalmú. Hogy e' nagy
,

;

,

,

;

—

—

másikat nagyszer hazugságokban
képzelhet. Általában az európai lapok mögött meszsze hátra maradnak az amerikaiak,
pártoskodás és személyes megtá's gyakran a' legvadabb szenvedélyek
madások 's rágalmak harczmezi. Egész világ hírlapot olvas Amerikában,
's hirlapok nélkül élni anynyi volna, mint nem lenni valódi éjszakaraerikai.
Legfontosbak az angol nyelv folyóiratok közt Nort/i-Ainerican Beu'iew
Bostonban (15000 példányban); American-Reiciew Philadelphiában (3000
péld.); Soufhp.rn-Reu'ieic Charlcbtownban 1828 olta Ameiican-MonthlyReiciew 1832 olta Medinai iiey^osíVor?/ New-Yorkban, orvositadományok
számára Analeclic Magaziné ugyanott (3000 péld.) The MonihUj Anthology Bostonban
General Reposilory Cambridgeben ; New-EnglandMedical- Journal Bostonban Portfolió Philadelphiában American JourAmerican
nal of Science and Árts, melylyet SiUiman physicus ad ki
Journal of the medical Sciences New-Yorkban Tlie American Biblical
Repository ; The American Jurist and Law-Magazine ; The Democratic
Rewiew New-Yorkban The Southern Litterary Messenger Richmondban;
Merchants-Magazine and Commercial Rewieic New-Yorkban. Német
hirlapok 's folyóiratok száma is túlhaladja a' 30-at
ezek közt legfontosabbak a' New-Yorkban hetenkint 2 -szer megjelen SchneUpost,
Eichthal és Bernhardtoi
európai állapotokat, 's Németország köz- és
társ. életét tárgyah)
SloUmayer ,,Nafional Zeitung"-ja. Philadelphiában
Vaterlandswacht er ; Morgenruthe Ilarrisburgban Der Stadt- und LandBaumann
bote Backofentöl Pittsburgban
a' Volksblatt Cincinnatiban
29 ^

számban sok szemét
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vakmer

is

van,
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egyik
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és képtelen újságokkal igyekszik felülmúlni,
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's Paulsen ,,Allg. Z/í/Z'-ja New-Yorkban
a' „WelfBwiWúohiuwa' „Deulsr/ie ('onrir'' Xcw-Orleaiisban Der Deutsche
Ameriliü Sr/iücliitigíöl, Wasliiiigtoiiban
AUe und ncue Welt Philadel-

„Slaals Zeitung"-}íi,

;

bürger"'
in

;

;

—

De

sokat olvasnak és sok eredetit nyomtatnak ujabb illkben. Lcgnevezctesb amerikai irók a' szépirodalomban
Browne, Coopfr, Washington Jrwing, Charles. Hroelalen
1)7//, Fag,
Dunlop, Tgler, Murray, While, fíoirson, Ihirhe, két Webster, Ewerett,
Brgant Pereiral Dana, U7///.S (e' négyen lcg;jek^sb lyricus költök) a'
jeles epicus D. Dwight
Hutton, Harlg ilodhinson, Miss Sedgwick, Miss
Gowan, H. ]V. Longfellow, Seals/leld a' komoly tudományokban ^icdxg:
Jared Sparhs Duponeeau Heekewelder SHIiinan, líace, Morse, Seybert,
Pilkin, Blount
Bourne Braekenridge
lUelish
Morris, Schoolcraft,
Pike Leu'is, Clarké, liilbairn, Franklin, Adams
Barton
Jefferson,
Huniphrey, Hutkins, Godfroy, Bamsay, Marshall , Cutler, Smith Cobet,
Kent, Story
Forry, E. Robertson, G. Bancroft
Andubon, Whcaton,
Woolsey Worcester kik közül a' legnevezetesbeket 1. saját neveik alatt
'sat. Azonban leginkább olvastatnak az angol müvek, melylyck sokszor
ivenkint érkeznek a' gözhajúkkal amerikai partra, 's ott éjjel nappal
dolgozó gépekkel után nyomatván szárazon 's vízen egész egyesületben
elterjesztetnek, ugy hogy a' mit ma Londonban nyomtatnak, 4 hét múlva
New-Yorkban után van nyomtatva, 's 8 héttel azután már Louisiánában,
olcsó kiadásban olvasható. Az idegen, fVileg í'ranczia és német munkák
fordításai is gyakoriak. A" közönség jobban szereti a' jirózát 's a' regény
sok szerencsével mveltetik.
A' mvészet is gyors haladásnak örül az
egyesült államokban, mint ezt a' többfelé keletkez mgyüjtemények,
a' philadelphiai 's ncw-yorki mvész akadémiák, 's a' nagyoí)b városokban
változtatva tartott mükiállitások igazolják, Mint festk, kitnek
West,
Cobley Trunibull ki a' washingtoni capitól számára a' nemzeti képeket
festette, StewarI
Vanderlyn, Jarris, Wood, Allston, Leslie. Peale, Sully,
Morse, Early, Newton, Todd Fisher, Hardy, Donyhty. llires amerikai
szobrászok: (Jrecnough és Augur. Az épitészetben eredetiség hiánya van;
a' középületeken minden id 's nép é})itészcti styljei öszszekevertetnek.
A' színpadoknak sokáig ellenszegült a' ])uritánus szellem
de az els
színház 17Ü8-ban Bostonban megnyittatván, azóta a' színházak száma
oO-on felül szaporodott, 's fris endékezetben van a' lelkesülés, melylyet
eurói)ai mvészek, Kean Maeready, Elsler 'sat. az egyesületben gerjesztettek. Legújabb idiben még úszó színház is van a' Alissisippin, melyly
egy helyrl másikra repül.
A' zene szeretete szinte elhaladásban van,
fleg a' nagv városokban, de a' zenenuivészet ekkorig fffíxetlcnséíire 's
})hiában

'sat. 'sat.
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jelentségre nem vergdhetett.
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A'

nagy sz;ima az egyesült állodalmakban
melyly az
éjszakamerlkaiak ellen gyakran szcnn-ehányásként hozatik fel, természetesen megfejthet a' bevándorlások 's a' korlátlan vallásszabadság által,
Amerika mindig menedékhelyül szolgált olyly felekezeteknek, melylyek
hazájokban üldöztettek, az angol forradalom alatt a' puritánoknak, majil
a' katlíolikusoknak, késbb a' quakereknek, morva testvé;reknek, sehwevallásfelekezetek

^lenborgiaknak,

'sat.
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az anglicanusoh, kik ott 1584 óta honosok, midn Virginiát alapitotta
Raleigh Walter. A' szabadsági háború után amerikai nemzeti egyházzá
szerkezet és küls viszonyok sok pontban
alkották magokat. Dogma
eltérnek az angol anyaországbeli anglicán egyház állapotától ; az angol
hogy hit kérdéseiben csak a' papság
egyháznak azon egyik ftanát
elvetették. A' világiak választják a' papokat, 's a' püspökök
határoz
választásánál is határozó szavazatuk van. Az egyház olyly szegény,
gyjtései,
a' papok ellátása a' tagok
niilyly gazdag angliai testvére
ajándékok- és hagyományokból viseltetik. Az anglicanismus a' legelkelbb
osztályok vallása. Az anglicanismusnak nagyobb tömegei csak a' régi
,

,

,

:

állodalmakban, kivált New-York-, Pennsylvania- 's Virginiában találtatnak az Alleghany bérczeken sohasem hatolhatott keresztül. Van 23
Az els r. katliopüspöke, 1200 k()zsége, 117<3 papja 's 700 temploma.
kinek /. h'árolij Henrietta
lilíusok Lord Baltiinore\a\ vándor(»ltak be
Mária kérelmére az errl úgynevezett Marylandot ajándékozta. Florida és
Louisiánának, melylyek tiszta katliolikus népességgel bírnak, megszerzése, igen megszaporitotta a' katholikusok számát, kik e' század kezdete
óta ismét folyvást gyarapodnak a' számosan bevándorló irlandiak által.
Van 21 püsj)ökük, kik közt a' baltimorei primás, 8 eollegiumok, IG papnöveldéjök és 4j apáczazárdájok. A' német és franezla missiotársaságok
A'
rendkivüli tevékenységet fejtenek ki a" katholicismus terjesztésére.
preshy'eriánok T. Károly alatt moneküitek Amerikába. A' kivándoroltak
közt csakhamar AaUási villongá-ok ütöttek ki. lloger WiHiam egy párt
fejéül vetette fel magát, melyly a' papot minden világi ismerettl mentesnek, 's a' vallásos szertartásokat, mint a' szentnek prolánatióját, eltöcinnherlandi
röltetni akarta. E' felekezet ujabb idkben újra feléledt a'
presbjjleriúnoli neve alatt, kik a' classikai tanulmányokat a' pa[)ok elképzésére elvetik, a' tudomány hely.ébe az ihletést teszik, 's 1810-ben külön
egyházat alkottak, 's azóta Tennessee, Missouri, Alabama és Kentuckibevándorolt
ban számos követre találtak. A' mostani pres))ytcriánok
;

—

,

,

—

:

,

gyarapodva legszámosabbak NewYork, New- Jersey és Pennsylvaniában, de egész délen és nyugoton is
el vannak terjedve. Öszszesen 13,000 templomuk van. Sokáig ugy tekintették magokat, mint az egyesült állodalmak ortliodox egyháza, 's nemzeti zsinatot tartottak, melyiy most is minden évben, május hó harmadik
skótok,

németek

és hollandiisokb(')l

csütörtökén öszszcgyül Philadelphiában. Az iij presbiiferiíhwk az egyházi
fegyelmet és dogmát elvonva a' megalakított egyházi testületektl,
szabad társulatokra ruházzák, melylyekbe minden evangélikus egyház
keresztyénéi egyesülhetnek. Ezen úgynevezett Congregafioiristák Massaehusettsben a' né})esség többségét képezik, másutt csekély számmal találAz anabaptisták, Obadiak Holmes alatt telepedtek meg Plytatnak.
mouthban. jNlindazon apróbb felekezetek, melylyekre feloszlanak, abban
megegyeznek, hogy a' keresztség csak felntteken hajtassék végre. A'
particular-baptisták, kik magokat orthodox pártnak tartják, még leginkább megegyeznek Calvin tanával, de minden symbolikus könyvet elvetnek, hit tárgyában semmi tekintélyt el nem ismernek, 's a' biblia magyarázatát minden egyesre bízzák. A' Memioniták Pennsylvaniában legszámosabbak. Krisztus személyességérl olylyan dogmát tartanak, minta

—

,
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ii' kercsztsóget 18 — 2(1 éves korban hajtják végre, elfogadják
's az országos
hadseregbe is
az orízá^o.s törvényeket az eskü iránt
beálianak. Kgyik felekezet közölök mindenkit urvacsorára bocsát, nem
egy mái^ik a' Sabbathot
kérdve, meg vnn-c keresztelve, vagy nincs
Az anabaptistákból egy új felekezet támadt,
tartja vasárnap helyett.
melyly magát put^ztán keresztyénnek nevezi 's rövid idn ugy elterjedt,
liof'y ezer gyülekezetet és 3000 papot számlál. Semmi kifejezett dogmát

sociniánusok,

,

;

—

,

a' bnösök megsemmisülését hiszik, 's követiktl
hogy magokat keresztyéneknek nevezzék. Gyülekezeszabadban tartják, 's mindenkit prédikálni engednek, ki arra magát

meg nem engednek,
csak azt kívánják
teiket

,

—

ek

fcllépésökkor nem voltak ama józan,
A' quakerek
hivatva érzi.
békés emberek, mikké ket Pí*/?/* fellépése tette, hanem nyugtalan fanatikusok. Üldözések ell ket is Rhode-Island védte. Közülök a' legbátrabbak
ismételve berontottak Bostonba, melyly szemök eltt Amerika szent
városa volt. Penn megtelepedése Pennsylvaniában ide vonzotta ket, hol
ma is f tanyájuk van. Elvetik a' tekintélyt hit tárgyában az esküt, a'
A' shaket eknck legfelötlbb szokásaik
háborút, a' papok fizetését.
vannak. Nagy épületekben, valóságos kolostorokban élnek ntlenülés
vagyonközösségben. A' társulat egyháza a' gyarmat legmagasabb pontján
számára. Az isteni
fekszik. Egy fell van az ajtó férfiak, másfell
tisztelet néhány zsoltár éneklésével kezddik. Adott jelre a' padok elhordatnak, 's férfiak é< nk rendbe állanak. Ekkor nevezetes táncz kezddik,
melylynél a' testnek minden lehet mozdulatai 's fordulatai elöjnek.
Táncz után egyházi beszéd tartatik, azután ismét táncz, vadabb mint az
elbbi. Lee Anna alapitotta e' felekezetet a' múlt század vége felé, melyly
nem igen számos mivel nemcsak a' házasságot hanem egyáltalában férfi
egyesülését meg nem engedik, ennélfogva magokból nem szaporodés
Ejszakamerikában legszámosabb 's leginkább terjed felekezet
hatnak.
a' tnethodistáké. Ezek a' protestantismus jezuitáinak neveztettek el, mivel
ffeladatul tzik ki a' hitlenség ellen küzdeni és nézeteiket terjeszteni. Az
angol e^ryháztól senmii dogmában nem különböznek, st ennek hierarchiáját is megtartották. Általában a' methodismus nem anynyira külön
vallásfelekezet
mint testület melylynek missionáriusai az egész földön
,

—

,

nk

,

,

n

—

,

,

között, mind a' k()ágyüléssel folytonos
levelezésben állanak. Kétféle papot ismer, megtelepedetteket és utazókat.
Az elsk nem kapnak fizetést, hanem egyéb polgári keresetji)kbl táplálják
magokat, az utóbbiak fizettetnek. Ezek a' legbefolyásosabb papok, valóságos ecclesia militans, 's a' generális conferentiát melyly püspökeiket
képezik. Közönségesen kis társaságokban utaznak,
kinevezi, kizárólag
's elnökölnek a' methodisták hires ünnepein a' rerirals- és campsmeetingeken. A' fölelcvenitk (revivals) képezik a' methodismus sajátságát.
Ezek nagy egyházi ünne])élyek, melylyeknek czélja a' hit megszilárditása
és a' máskép gondolkodók megtérítése. Azels revival 1740-ben tartatott.
A' kor kételvre hajlott, a' puritánok hitdühét kényelmes hitbeli közönyösség
váltotta fel, miiln W/iitlet/ és a' Wesletj testvérek Ejsznkamerikába jíUtek,
's a' régi állodalmakat megyérl megyére beutazták. Ekesszólásuk nagy
vallási mozgalmat idéze el. A' revivalsokat a' methodisták ,,az isteni
szentlélek ömlengésének"
a'
malaszt érezhet kinyilatkoztatásának
el

vannak terjedve,

's

mind egymás

,

k

,
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egy város vagy egy nép imádsága, 's a' pap ájtatos szavai
benyomása által nyeretik melyly a' bntudatos kebleket megtéríti 's
bneiket a' fenyeget veszély öntudatára hozza. A' revival egyszersmind
valahányszor egy városba missio's tartatik
a' methodisták föünnepe
narius-társaság érkezik. Minden templomban napjában háromszor van
az egyik a'
egyházi beszéd. Egymásután két szónok lép a' szószékbe
pokol kinjait i'ajzolja lángoló színekkel, a' másik a' menyország boldogtartják, melyly

,

,

,

,

:

ságát. Ha a' község felindulása, melyly sóhaj, zokogás, rángatódzásokban
nyilatkozik, legmagasabb fokra emelkedett, a' papok megtérésre szólítják
a' népet. Az „aggály padjára" ülnek, hol a' bnbánók csakhamar hoszszu

sorokban jelentkeznek gyónnak és lelki vigaszt nyernek. E' perczben a'
lelkesedés vad zajba megy át a' szentlélek hat, a' ,,mü'' be van fejezve.
A' revivalsok helyét pótolják faluvidékén a' campsmeetingdk. A' methodisták már 184o-ban 3088 utazó, 's 7730megtclepedett papot számláltak.
Keblökben kevés uj felekezet támadt legfontosabb ezek közt os afrikai
methodista püspöki, és a' methodista-protestáns egyház. Az elbbi 1816-ban
annak következtében keletkezett, hogy az egyházi öszszejövetelek alkalmával a' feketéket és színeseket a' fehérektl külön helyre utalták. Ezért
,

,

:

;

feketék elváltak a' fehérektl és külön egyházat alapítottak melylynek
els püspöke Allén Richárd volt. E' felekezet a' nagy methodista testülettl épen semmiben sem különbözik, kivévén azon törvényt, melyly
tiltja tagjainak rabszolgákat tartani. A' methodisla-proíestánsok 1824-ben
a'

,

Akkor ellenzék fejldött ki a' generális conferentiának csupa
utazó papokbóli képzése ellen. Számos kérvény érkezett ehhez a' megtelepedett papok és a' világiak küldöttei bebocsátása iránt. Ennek megtagadása után a' kérvényezk kiléptek az egyházból.
A' methodistákkal
tökéletes ellentétet képeznek az unitáriusok, az egyesült állodalmak
ratíona;istái. Ezeknél Strauss müvei idszakot csináltak. Az egész unióban
el vannak terjedve
de éjszakon legszámosabbak.
Az unii^ersalisták
ftana miután Krisztus minden emberért halt meg, minden embernek
üdvözülnie kell, igázok- és bnösöknek, hitetlenek- és pogányoknak.
Van 875 községök, egy egyetemök, 's IMassachusettsben Oxfordban
Ezekenkivül vannak némel3dy felekezetek,
egyetemes conventjök.
melylyek a' világi társodalmat az egyházi szerint akarják idomitni. Ilylyenek a' morva-testvérek, kiket 1740-ben Zinzendorf vezetett Amerikába.
Van 23 templomuk és 27 papjok. Azeltt vagyonközösség volt köztök,
de jelenleg fenáll a' személyes tulajdon némelyly korlátolásokkal igy a'
morva-testvér jószágát sem el nem adhatja, sem el nem ajándékozhatja,
sem el nem hagyományozhatja kivévén társai számára, 's az egyházi
idsbek felhatalmazásával. A' házasságok az egyházi id.fbek választása
szerint történnek. Ki az egyházon kívül házasodik
ki kell abból válnia.
A' nevelés közös. Az egész népesség seriesekre van osztva férjek, aszszonyok özvegyek, ntlenek, aggszzek sorozataira. Szent városuk a'
német Herrnhut, hol minden 7 évben a' különböz gyülekezetek küldöttei
egybegylnek.
A' Rappisták sváb falusiak, kik 1802-ben Rapp György
vezetése alatt vándoroltak be Würtembergbl. Társulatok ugy tekinthet,
mint iparos czélokra alakult egyesület.
A' Tunkerek neveiket onnan
kapják, hogy a' keresztségét a' keresztelendnek háromszori egész vízbekeletkeztek.

—

—
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mártása által hajtják vég-ro. Xagy szakált viselnek, lioszszu
köntöst
nyáron fejér gyolcsból, télon szürke posztóból, 's övül brszíjat. Teljes
vagyonközössógbcn élnek és lakásaikban rend, takarékosság és munkásság
uralkodik, llitök; az anabaptistáké.— A' lutherán felekezetet német bevándorlók vitték be Ejszakamerikába, 's egyházaik egymástól független gyülekezeteket képeznek. Száinidv jelenleg 143,000 és van 423 lelkészök. Vannak
hollandi reformátusok és német reformátusok is. — Ezen nagyobb felekezetekhez csatlakoznak azonkivül több apró felekezetek ezek között a'
Winnebrenneriánusok, a' Krisztusban egyesült testcérek és az ecangyéliomi
szövetség. Vannak még Scfiu-edenboryiánusok, kik 28 kis egyházzal birnak
és 35 papot számlálnak. Isteni tiszteletök bibliai felolvasásokból áll
és
közönséges gyónásból, melyly után a' hivck íöldre vetik magokat, arczukkal
keletitek fordulva. Befejezését képezi az úrvacsora.
A' z^sidók késn
tnnek fel Ejszakamerikában, csak miután a' tiszta földmvelés korszaka
elmúlt. Öszszesen lehetnek 50,000-en. KözÖttök is alakult egy rationalisticus irányú felekezet melylynek vezetje Harby Izsák volt.
Minden
;

,

—

—

,

amerikai felekezetek közt legküIönczebbekaM/or/«o/ioA'. Alapitójok, Smit/i
József, elbb New-York nyugoti táján lakott mint kinesásó, hol, a' népies
hagyomány szerint a' függetlenségi háború alatt tetemes kincsek ásattak
volna el. Elbeszélése szerint három kinyilatkoztatás történt neki, melylyben magasztos küldetés bizatott reá. A' második kinyilatkoztatás fölfedezte eltte
hogy az indiánok Izrael fiainak maradékai és a' próféták e'
nép évkönyveit biztos helyen tették el. A' harmadik kinyilatkoztatás
megmutatta neki e' helyet egy hegy barlangjában, keletre Wayne grófságtól. Keresett és egy köládában arany lapokat talált Írással fedve. A'
lapok az ó törvények könyve voltak, melylyet Mormon, az indiánok
utolsó prófétája irt le. Smith fölfedezte, hogy a' könyv nyelve a' régi
egyiptomi nyelv
és neki
a' merben miveletlen éjszakamerikainak,
sikerült, mi eddig az európai tudósok minden törekvéseinek sem
t. i.
megtanulta az egyiptomi nyelvet 's három év alatt anynyira ment hogy
az egész könyvet angolra forditotta. A' különös könyv 1830-ban jelent
meg Palmyrában 888 lapon. Az arany lapok nyom nélkül eltntek. A'
mormonok bibliája két részre oszlik. Az egyik a' Xephitek történetét
beszéli el József nemzetségébl, Jeruzsálembeli kiindulásuktól kezdve
Kephi vezetése alatt elvesztkig Gamorah hegynél New-York állodalomban. A' második részben foglaltatik a' jarediták régi története egy népé,
melyly a' Bábeltorony építésekor jelent meg Amerikában. INlindkét részben számos jóslat foglaltatik Smith József megjelenésérl. Felekezete
elébb Ohióban terjedt el, aztán jSIissouriban, honnan a' lakosok kizték.
Ugyanaz történt vélek Illinoisban, minek következtében a' mormonok,
kiknek száma klönbözöleg 10000— 90000-rc tétetik
elhagyták az
egyesit állodalmakat.
R. E.
Ejajycfoiiiek. x\z államnak számos intézeteit, melylyek a' midt korból,
habár romjaikban is, maradtak reánk, nem jelen mozgalmaikból, 's hatásukból kell megitélnünk, hogy érdemeik iránt méltányosak legyünk. Hogy
ezt igazsággal tehessük, fel kell mennünk azok idkbe, mclyl\ ékben
keletkeztek, virágoztak 'á teljes erejükkel mködtek. Az egyetemek nem
napjaink intézetei. Nem gyakorolnak már túlnyomó befolyást sem a' tudó,

,

,

,

;

,

,
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mányokra sem az állami viszonyokra. Nem képeznek többé olyly hatalmas testületeket, melylyeknek akarata fejedelmek és pápák felett határozott, állami szerzdéseket teremtett és a' zsinatokban ugy mint birodalmi gylésekben túlnyomó hatalommal bii't. De, mert ezen állás megváltozott, nem következik, hogy feledjük a' múltból is minden érdemeiket, 's azt, hogy milyly szoros viszonyban áll jelen állami és tudományos
kifejldésünk az egyetemek múltjával; hogy mik voltak az egyetemek a'
,

szabadságnak, emberiségnek és szellemi haladásnak. Ha csak jelenünket
múlttól egészen elszakasztani, és jelen mveltségünk 's politikai kifejldésünk minden elzményeit eltagadni nem akarnók. Az egyetemek részint
a' zárdai, már létez iskolák alapján, részint az elterjedett arab mveltség 's a' kor uj szükségei folytán a' 11 és 12-ik században keletkeztek. E'
kor a' legáltalánosabb papi uralkodást mutatja élnkbe. A' nevelés és
tanitás kizárólag a' zárdák, barátok, papok kezei közt volt. Az egyház
tekintélye uralkodott mindenekfelett, az volt eldönt minden viszonyokban. A' tudományok egészen egyházi jellemet és szint viselvén, a' papság
egyedárussága voltak. Az egyetemek érdeme, hogy megváltozott ezen
helyzet, melyly lehetetlenné tette volna a' szellem 's emberiség magasb
kifejldését 's korunknak jelen felvilágosodását. Egyes kitn tudósok,
magasb lélek sugallatát követve, mint tanitók léptek fel Frank- 's Olaszország különböz városaiban, hogy a' szellemet bilincseibl, a' tudományt
's világosságot a' babonák éjébl felszabadítsák. így lépett fel p. o. Abetheologiát
lárd Parisban, mások másutt római jogot
philosophiát
's
tanitva; és Constanfin Salernoban a' gyógytan mezején. Ezrenkint tódultak
termeikbe Európa minden részébl. A' párisi és bolognai tanulók száma
20 30 ezerén fölül volt. így a' tanítást kizárólagosan gyakorló zárdáktól elválasztattak az iskolák. A' tanítás mintegy világivá tétetett. A' papoktól a' tanszékek elvétetvén
megtöretett 's lerontatott káros egyedárusságuk 's a' tudományok felszabadittattak az egyház uradalma 's egyedárussága alól. És ez volt az egyetemeknek egyik nagyhatású eredménye.
Egészen minden egyliázi kötelékektl nem szabadulhattak ugyan meg
az egyetemek els éveikben, mert a' theologia is megjelent tanulmányaik
között, és a' tanulók nagy részét mindig papnövendékek tették. Es eddig
nem
az egész tan- és nevelésrendszer az egyház hatalmában létezvén
mulaszták el a' pápák, hogy magoknak az egyetemekben befolyást szemagok alapítottak, mint a' nanrezzenek. Ez okból nemcsak többeket
toulouseit 1223-ban, orleansit 1305-ben; hanem általátesit 1460-ban
a'

,

,

—

,

,

k

,

ban önmagokat tekintették minden egyetemek fnökeinek és védinek 's
minf ilylyenek azokat számos szabadalmakkal ruházták fel. Ezek közt
legnevezetesb volt a' törvényszéki melylyet az egyház önmaga gyakorolván emberei irányában, azt az egyetem világi tagjaira Is kiterjeszté.
így ezekre nézve a' fejedelmi és községi bíróság megsznt, 's helyébe a'
püspöki jött, melylyet ez jobbára a' kanczellár által gyakoroltatott. Ezen
egyházi befolyásra nézve lényeges különbség volt a' franczia és olasz
egyetemek között. Ezek valának a' legrégiebbek Európában. A' párisi p. o.
a' XL századból ered. Az olasz egyetemek sokkal világiabb szerkezetek
és irányúak voltak. Mert azok nem a' zárdai iskolákból fejldtek ki, hanem
az egyháztól egészen függetlenül a' kor szükségei és mveltsége által
,

,

,
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Sokat tett reá azon szal)acl, küztár.saság-i szellem \s melyly
akkor Olaszhonban uralkodott. Tanítók és tanulók pedig jobbára mind
világiak 03 érett féríikorbeliek vakínak. És a' tudományok is leginkább
mind vihigiak voltak, a' theologiának semmi vagy igen kevés hely adatván. A' i)ápák és j)üspökök tehát ezekre nem gyakoroltak közvetlen befolyást, szal)adalmaikat a' fejedelmektl kapták
vagy azok ersiték meg
azokat, vagy ök ahijjitották is. Ellenben Parisban a' theologia volt ftudomány, a' tanulók jobbára papi növendékek, a' többiek pedig igen fiatalok 's madjnem gyermekek. Ezekre nézve még szigorú rködés és vezetés
kívántatott, melyhet leghamarabb az egyház szerezhetett meg magának,
indamcllett a íranczia egyetemek is
képesek voltak önállásra és
függetlenségre emelkedni és szabad községgé fejldni. Ezt tanúsítják
azon bíráskodásaik, melylyekre az egyház és fejdelmek közt hivattak
meg. Az egyetemek mindig a' fejedelem mellett állottak. Ezt mutatták
p. 0. Gerson, 's íVAilly párisi híres tanítók is, kik nemesak a' papság
romlottsága, hanem a' római szék túlhatalma és víszszaélései ellen is
hatalmasan menydörögtek tanszékeikbl. Milyly önállást vívott ki a'
párisi egyetem, legélénkebben tanúsítják a' frank egyház nemzeti szabadalmai. A' párisi egyetem a' franczía egyház élére állt, 's ennek nemzeti
jogait megmentette 's biztosította
a' római uralom túlbefolyását megtörte, és a' közzsínatoknak a' pápák feletti hatalmát megalapította
nem
kevesbbé az egész emberiség mint a' franczía nemzet javára és szellemi
kifejldésére. Az egyetemek az els korban szabad községet képeztek,
melyly az egyház és állam közt független önállással bírt és a' népeleninek és szabad szellemi kifejldésnek képviselje volt. Azonban csak hamar
elüiclcztetvo.

,

,

,

,

zárt testületté, kiváltságos, elkülönzött czéhegyesületté alakultak. Azon
irány és szellem, melyly e' kort jellemzé, melyly minden mködést, minden jogviszonyt, általában mind az ipar, mind a' vallás, mind a' státusélet mezején eorporatiók és czéhek szerint osztályozott és gyakorlott,
nem maradliatott el a' tudományok menhelyeitl sem. Ilyly zárt testületté
fejldtek ki az egyetemek kiváltságaik, osztályzataik 's bens szerkezeteik következtében. Bir()ságí kíváltsái>ukat már említettük, annak felsbb
,

es

bunvadi reszet többnyire

tület gyakorlottá.

a'

püspökök

,

a'

rendrit pedig maga

a'

tes-

Az

elfogatásokat ezen bíróság tette. Szükség esetében
p.o. néha adóssági tényéknél kivételkép a' polgári hatóság is tehette, de
köteles volt rögtön az egyetemi bíróságnak szolgáltatni át az illetket.

Ezzel volt kapcsolatban törvényhozási joguk, melylynél fogva ön ügyeik
rendezésére törvényeket szabályokat, és a' bnvádi 's rendri esetekre
büntettörvényeket hoztak. Ilylyenek voltak azok, melyly eket a' párisi
egyetem a' nrablás és erszak, gyilkosság, és a' lakhelyek feltörései ellen
hozott. E' téren is nyilvánult a' már érintett különbség a' frank és olasz
egyetemek közt. Emezekben democratiai szerkezeit létezet melyly a'
törvényhozói jogokat kiterjeszté a' tanulókra is, st odáig is terjedett,
mikép a' tanítók tisztviselknek tekintetvén kizárattak a' törvényhoza,

,

,

talból. Ellenl)en

amazokban

aristocratía alapíttatván

meg,

a'

jogok tettleg

csak a' tanítók és graduáltak által, st késbb csupán az alkalmazott ])rofessorok által gyakoroltattak, a' tanulók egészen passiv helyzetben hagyatván, Sokan ezen különbségnek tulajdonítják az azokban tapasztalt erköl-
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különbségét is, melyly az önálló, önmagukat kormányzó, demoszellem olasz iskolákra mindig kedvezbb volt mig a' frank
egyetemekben a' romlottság és kicsapongó élet legmagasb fokra emelkedett. A' zárt szellem kifejldésére legtöbbet tettek az egyetemek osztályzásai. Elször felosztattak a' tanulók nagy tömege miatt, melyly nem egy
népre, hanem egész Európára kiterjedett, több néposztályokra. Parisban
1206-ban négy nemzet alapittatott meg: ?C franczia, liová tartoztak az
picard és angol,
normann
olaszok, spanyolok, görögök 's keletiek is
emehhez a' németek és éjszakiak is soroltatván. Padua és Bolognában
Cisalpin és Transalpinekre, Oxfordban éjszaki és déli angolokra osztattak.
egyházzal,
védnökkel
^Minden nemzetbeliek külön hallgató teremmel
statútumokkal és hivatalnokokkal bírtak, mindenik élén külön procurator
állt, kik öszszesen választák az egyetem rectorát. A' bens viszályokról,
ünnepélyekrl, disciplináról 'stb. részint külön rendszabályok hozattak a'
külön nemzetbeliek, részint közösek az öszszes képviselk által. Az egyetemek második osztályzatát a' facultások képezek, mihez jöttek csakhamar
a' grádusok és egyetemi méltóságok is. A' czéhszellem, melyly munkaosztályt és a' munkások különböz nemei szerint különböz osztályokat állított fel, hason változást idézett el az egyetemeknél is. A' külön tannal foglalkozók, és a' különböz, alsóbb és felsbb, nagyobb és kisebb körre hivatottak nem maradhattak egy kapcsolatban. E' szerint legelször elkülönzék
maofukat a' theoloook, leginkább mert a' szerzetesek e' nemben a' tanítást
magukhoz kezdek ragadni. Okét követték a' jogászok és orvosok, es legutoljára maradt a' faculías artium. Ez az angol és német egyetemeknél
utánoztatott. Minden kar egy decánt választott, ki alá tartoztak a' nemesi viselet

cratiai

;

,

,

,

,

zetek procuratorjai. Az olaszoknál csak két facultas keletkezett juris és
artium. A' 12-ik század vége felé pedig az egyetemi rangok is 3 fokra
osztályoztattak, 's ezek voltak
bachel/ers, kiket a' tanitók neveztek ki
és kik segédeik voltak a' gyakorlatokban, licenciati és magistri, ezzel a'
tanári méltóság is öszszekapcsoltathatván. Az ide vonatkozó próbák és
viták lassankint üres játékká és pénzforrássá silányultak. A' tanitók eleinte szabadon, önmagok léptek fel, felsbb engedély és ersítés nélkül.
Késbb az egyetemi nemzetek választották. iNIidön pedig igen megsokasodtak, és a' felsbb hatalom érdekesnek látta az itteni befolyást kezei közé
keríteni, a' pápák azt rendelek, hogy tanitók csak azok lehessenek kik a'
püspöktl szabadalmat (facultas, vagy licencia) ksLpanduak. Innen eredtek
a'
facultates és licenciati. A' püspökök vagy magok, vagy kanczellárjaik, vagy az öszszes mesterek tartottak a' jelenkezk felett vizsgálatot és
adtak tanengedelmet. A' zárt szellem kifejldését befejezek a' Collegiumok, nielylyek a' szerzetesek házaikból eredtek, kik azokban tartották a'
novitiusokat. Ezek késbb anynyira szaporodtak, hogy a' házakban külön
tanítókra és felügyelkre lett szükség. Mirdczek, mind a' többi tanulók
is többnyire igen fiatalok lévén, mi az elkészít iskolák hiányából is
ercdett és igy önmagokra nem hagyathatván
fkép a' közromlottságtóli
megóvás miatt szigorú vezetés és vigyázat kívántatott. Ehhez járult a'
tanulók túlságos öszszetódulása miatt a' lakások és élelmezés drágasága,
mit magány házaknál számos tanulók nem voltak képesek fedezni, Leg^r
els és leghiresb Collegiumok voltak Francziaországban a' Sorbonne, hol
:

:

:

,

:
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vezet

és szúnuk, tuvúbbú a' Naimrrai
grammatikai C8 bölcsészi tunuliuáiiyi)k. Felvétettek külsu növendékek la, u<ry hogy az egétjz egyetem
csupa eollegiiimokra oszlott tel. Olaszországban kevéssé terjedtek el de
annál jobban Angliában, hol az elzártság, és rideg elkiilönzés legmagasb
tokára emelkedett, 's maradt a' legnjabb korig. Németlionban inkább
magány vállalatok C^Ue Harsén) keletkeztek, hol dijakért az arra engedélyt kapott tanároknál laktak és élelmeztettek a' tannlók, a' tanitás nyilvános maradván. ]*iS ezen kifejldés folytán keletkezett az egyelem nevezet
hanem egy zártmelyly eredetileg nem a' tudományok egyetemét
is,
testületet, eorporatiót, kiváltságos, elzárt egyletet, vagy egyetemet jelentett, melyly név másnem zárt testületekre is alkalmaztatott p. o. a' ezéhcorporati(')kra. Es valamint a' közép-korban minden czéli, minden zárt
testület erre és befolyásra emelkedett kiváltságai és egyedárus szerke-

Sorbunnc Róbert, az

t's

alapító, volt a'

llnvincourt. Kzekl)en Acgeztettck el

a'

,

,

zete folytán

,

ugy

az

egyetemek

is.

Ezeknek

az elkülönzött szervezet,

az

rendes társalmi helyzetet túlhaladó, kivételes jogok
hogy egyedüli
rendkivüli erkölesi hatalmat szereztek. Nevelte ezt az
menhelyei voltak a' tudományoknak, melylyek kifejldést és terjedést
máshol nem nyerhettek. Innen kerülhettek ki csak az állami és kormánykik
férfiak, törvényhozók és tanácsosok. Innen a' fejedelmek részvéte
bármilyly íontosb ügyek elintézése végett az egyetemekhez, vagy onnan
kikerült férfiakhoz kénytettek járulni. Ezenkívül az uralkodók a' hbériség elnyomására a' szabad községek kifejldését segélték el, tehát az
önálló egyetemekét is, melylyek a' magasb aristocratia képz intézeteiül
is szolgáltak, és egyszersmind nemesi jogokkal láttatván el, a' nemesek
vad tudatlanságának és harczias nyerseségének szeliditésére sokat tettek.
Mindezen körülmények többes több kiváltságot idéztek el, melylyek
az egyetemet erssé és hatalmassá alakították. Ez által emelkedtek oda,
hogy nem csak a' biralmi, országos, és tartományi gylésekre, hanem közzsinatokra is meghivattattak. Ezekben birói szerepet vittek. A' külszerzdések biztosítására hivattak fel mint Miksa császár és A7. Lajos közt
1483-ban kötött békénél; melylyet Miksa csak ugy ajánlott elfogadni, ha

egyedárusság, és

a'

,

,

,

egyetem által biztosíttatni fog; 1308-ban a' templomosok felett
rendek üléséban az egyetemek Ítéltek. Ugyanarra támaszkodott Szép
Fiilop a' pápávali viszályában. 1317-ben a' párisi egyetem a' sáliai törvény felett magyarázatot adott, melyly Hoszs^u Fülöpnek megtartá a'
koronát fivére leányának kizártával. Hasonlóan itélt a' keleti szakadás
kérdései felett és a' sz. szz vitájában is. A' vallás minden tárgyai felett
befolyást gyakorlott. A' pápák letétele vagy választására határozó hatással birt. Az állam ügyeibe bármikor beavatkozott. Vizsgálatot tartott a'
clerus viselete és a' kolostorok tanai felett. A' fejedelmek irányában pedig
melyly ketts
ellenrséget gyakorlott 's hozzájok intéseket bocsájtott
befolyás által a' polgári és egyházi hatalomra igen sokat tn az egyetem
az önkény, zsarnokság, és ököljog kihágásainak korlátozására. Az egyetemek ilylyképen, kivált, miután Sz-. -Lajos korában az elgyengült és a'
hoszszas harczok 's keresztes hadjáratokban elfáradt nemesség a' bíráskodás jogából kilépett, 's igy az erszak és kard Ítéletei helyébe irott törvények 's eljárás hozatí)tt be, a' tudományos tamdás szüksége általlánossá

a'

párisi

a'

,
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elterjedtek és felemelkedtek. Ezen hatalomterjesztés odáig
XII. Lajostól kezdve az egyetemek túlhat almának 's kiváltságainak korlátozása tüzetett ki czélul.
Az egyetemek e' korbeli alakjukat, befolyásukat, szerkezetüket majd
,

igen

jutott,

mikép

mindenütt megváltoztatták. Ezen átalakítás legnagyobb Francziaországban. Itt az egyetem alatt többé nem a' középkorbeli elkülönzött , egyes
tantestületek értetnek, hanem az egész tanrendszer, melyly az állam
minden tanintézeteit magában foglalja. Vagyis mint Royer-Collard
monda le gouvernement appliqué á la direction générale de V education
:

publique. Es igy a' jelen franczia egyetem lényegesen különbözik a' német
's többi európai egyetemektl, melylyek nem egy teljes tanrendszert, nem
az öszszes tan-helyek hálózatát és igazgatását képviselik hanem csak
egyes felsbb iskolákat és zárt testületeket. A' frank egyetemi rendszer
alapitója volt Napóleon. Miután az 1789-ki év minden avultat eltörlött,
,

a'

convent maga

is

gondoskodott

a'

felsbb tanításról, és

a'

közmunkák

tanhelyein kivül megyénként központi iskolákat állított. Befej ezé 's tökéletesité azt Napóleon 1808. martl7-ki rendelete melyly a' központosítást
kiterjeszti a' köztanitásra is, az egyetem a' birodalmi öszszes oktatás
közigazgatásává alakíttatván. Az egyetem tehát itt nem más, mint maga
az állam, melyly az itju-kor nevelését és tanítását vezeti, valamint a'
nemzetgylés a' törvényhozást, az adminiütratio a' közigazgatást és a' törvényszékek a' bíráskodást. Ezt Napóleon önterveire , katonai czéljaira és
önkényére akarta felhasználni. Vak hódolatot, katonai szellemet és engedelmességet akart általánosítani. Azonban ezek csak kinövések levén,
elmultak mi jó és üdvös volt , megmaradt. E' tekintetben azon épületet,
melyly az uj-kor's nemzedék szükségeire alapíttatott, nem voltak képesek
lerontani, sem a' rcstauratio roszasága, sem a' jesuiták ármányai. A'
franczia egyetem áll a' nagymesferhöl, és az állam öszszes tanintézetébl,
melylyek annak alája vettettek. A' nagymester egyszersmind közoktatás
ministere. Mellette vannak
egy 8 tagú tanács, külön szakok fnökei,
12 közinspcctor és egy központi igazgató-szék. Alája tartozik az ország
26 akadémiája, mclylyeknek osztályzása az ország bírósági 's különösen
Minden
a' feljebbviteli székek osztályzatával kapcsoltatott öszsze.
,

,

:

—

akadémia több megyére terjed ki, a' párisi 7 megyét foglal magában. Feje
egy rector, ki mellett akadémiai tanács és bizottmányok vannak a' rector
és inspectorok, kik részint akadémiai,
vagy titkárai elnöklete alatt
részint az els rend iskolák felügyeletére alkalmaztatnak. Az akadémia
az
alá tartoznak minden körébe es tanosztályok, décánok alatt;

—

—

—

—

normáliskolák
községiek fnökök
collegiumok, provisorok
és segédközéposztálybeli és elemi iskolák institutorjaik
igazgatók
tanhelyek felügyelik alatt. Es igy minden közoktatási intézet a'
az akadémiák pedig
megyékben valamelylyik akadémia alá tartozik
öszszesen a' nagymester vagy is minister és tanácsa alá. Evenkint a'
megyei iskolák vizsgálatát az egyetemi finspectorok és akadémia-felügyelk teljesítvén körutazásokban. Es ezen közigazgatási hálózat, melyly
az öszszes tanítást magában foglalja, melyly kezddik a' ministernél ki
az államot képezi és végzdik az inspectorokon és akadémiákon keresztül
neveztetik egyetemnek. A' ministernek azonaz utolsó falusi iskolánál
állami

—

—

—

,

,

—
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ban raég egy másoJlk köre is van, az, melyly a' tudományok intézeteit,
C'iyleteit foglalja magában. Alája tartoznak t. i. az InslUul 5 akadémiájátiMinészettani musciim, keleti nyelvek akadéa' Collcíje de Francc
Azonban
miája, orvosi akadémia, tudót; egyletek, megyei könyvtárak.
ezen köz[)ontositá.snak némelyly sajátságai is vannak p.o. bizonyos tanintézetek nem az oktatási hanem más ministerek körébe tartoznak. így a'
polytcehnicum, S/. Cijri és la Fleche katonai intézetek és tüzériskolák a'
hadiioyiuinlster körébe valók; a' hajózási intézet Brestben a' tengerészi
seminaaz angcrsi müiskola és bán3'^ászi intézetek a' közmunkák
riumok a' vallási, és az erdészet Naneyban a' pénzügyminister hatósága
alá tartoznak. — A' írank egyetem egyik alapelve, hogy minden neme
st hol kell, egy nembl
és ága a' tudománynak külön tanitóra bizassék
magas
és tökéletes tanrendEz
alapja
azon
állittassék
fel.
tanszék
több
is
szernek, melyly Parisban létezik, A' német rendszer ellenkezleg ugyan
egyre több tanrészeket is biz. Azonban a' párisilioz hasonló tökélyt a'

val,

,

—

,

—

—

,

—

többi franczia tanintézeteknél nem találhatni. Ezeknél nem található sem
a' tanszékeknek tökéletes és teljes, kimerít organismusa, sem a' tudományos karok teljes osztályzata. Ennek eredménye aztán hogy Parisban
túlságosan sok a' tanuló, ugy hogy esak a' jogi és orvosi tanulók 5600-ra
mennek, míg Berlinben öszszesen csak 1500-an vannak. A' többi akadémiában ellenben igen kis száuunal vannak. Innen ered az hogy Francziaországban azon roppant költségnek melylyet az állam a' közoktatásra
A' hiányos akadémiák pótlékául
fordit, nincs aránylagos eredménye.
de ezek is
másodrend orvosi iskolák 's más intézetek is alapíttattak
A' fizetési rendszer is igen hiányos. Parisban a' tanítóké
tökéletlenek.
felette csekély — és alig nagyobb a' tartományiakénál, miért ezek sokszor
nem is fogadják el a piírisi meghívást. A' tanítók választása leginkább a'
minister kinevezésébl ered az akadémiai tanács és illet tanosztály kijelölésére. Az akadémiai tanács szerkezete ellen sok a' panasz, mert ha p.o.
,

,

,

,

—

—

—

egy természettani szék ürül meg, egészen idegenek is véleményeznek,
mint jogászok tudósok, municipális tisztviselk. A' franczia egyetem
maga az állam levén az egész oktatás az állam kezei közé van letéve.
Napóleon alapeszméje szerint onnan az egyház ki van zárva. Ezen tény
1844-ben a' középoktatás törvényjavaslatának tárgyalásánál rendkívül
heves és hoszszas vitákat idézett el a' franczia kamarákban. Ezekben két
,

,

párt állt egymás ellenében, az egyetemé , me\y\y a' világi tanítást, az
állam felsbbségét az eddigi egyetemi rendszert kívánta fentartatni. A'
másik az egyhú:,i, idtramontún párt, melyly a' tanítást 's ennek kezelését
viszsza akarta vinni oda hol századok eltt volt az egyház és kolostorok
kezei közé. Ez az egyetem felsbbségének lerontására törekedett esak
azért, hogy a' nevelést és oktatást 's igy az egész if)U nemzedéket hatalmába kerítve, az egész társalom és állam feletti régi hatalmát is viszszaszerezhesse. Megtámadtatott különösen az egyetemi ftanács hatásköre
és szerkezete az egyetem felügyeli joga és kiterjeszkedése minden
tanintézetekre. Es kövcteltetett, hogy a' tanintézetek felállítása korlátlan
legyen hogy a' tanszabadság tökéletesen adassék meg. Ezek ürügyül
szolgáltak arra is, hogy a jesuiták ismét becsempésztessenek a' tanszékekbe. Azonban minden itt eljött kérdés az egyetemi rendszer megmen,
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fejtetett meg. A' magán- tanintézetek alapitóitól nem kivántatik
ugyan egyenesen egyetemi engedély
hanem csak tanári, bacalaureatusi vagy licenciati oklevél és liogy a' törvény által tiltott rendek tagjai
ne legyenek. Ez a' jesultákat végkép kizárta. Az erkölcsiségi bizonyítvány
juryre bízatott. Csak francziák nyithatnak iskolákat. Az egyetemnél

tésével

—

,

hagyatott az öszszes tanintézetek feletti félügyelet és bíráskodás is, melylynélfogva a' tanitás netáni hiányai, és az intézetek felfüggesztése vagy
bezárása felett az egyetemi befolyás meghagyatott. Hasonló szellemben
döntetett el a' püspöki collegiumok kérdése is. Általában megalapittatott
a' tanszabadság
de nem minden korlát és felügyelet nélkül, mint az
egyháziak sürgették mi az állam ellenörségét a' társalom legfontosabb
ügyénél elvetve felette veszélyes leendne.
Em-ópa többi egyetemei Angol- Svéd- Német- Dán- Magyar- 'stb.
országokban egészen eltérnek a' franczia rendszertl. Nem fogadták el
annak központosítását, megmaradtak külön zárt testületek és jóformán
majd egészen a' mnlt századok intézeteivel, de azon korbeli hatalmuk
nélkül. A' német egijetemck a' 14-ik század óta keletkeztek franczia mintára. A' kifejldés egyetemi szerkezet tehát hasonló volt. A' reformatlo
uj kort látszatott megalapítani. Az úgyszólván egészen az egyetemekbl
keletkezett. Huss, Vikle ff tanítók voltak. A' vitterabergi egyetembl eredett
Luther férfias fellépése is. A' viszony az egyetem 's kivált jövje 's a'
reformatio közt a' legszorosabb volt. Mert ez megtörve a' hyerarchia
hatalmát, az egyetemeket felszabaditá az egyház járma alól. Uj idszak
kezddött a' nemzeti nyelvre és akadémiai szabadságra. A' protestantismus letette az egyetem kifejldhetése alapját is, az ész és gondolatok
szabadságát. De mindez igen kevés sikert teremthete. Az egyéniség önállását és szabadságát, melylyet a' protestantismus alapított meg, az állam
és fejedelem önmagára ruházta. Önmagoknak tulajdonították azon jogot,
hogy a' népet képviselhessék és helyette az egyéni függetlenséget gyakorolhassák. Ugyanezen elv alkalmaztatott az egyetemekre, meljdyek
most egészen státusintézetek lnek. Az egyház önkénye lerontatott de
helyébe lépett a' státus absolutismusa. Ennek érdekében alapítottak a'
fejedelmek ezután egyetemeket. Ezekben a' tanítók ezentúl állami tisztviselknek tekintettek, kik egészen elkülönzék magokat tanítványaiktól.
Ezek minden szabadságtól megfosztva szigorú vezetés és ellenrség alá
vetve, csak mint állami szükségekre kiképezend gépek tekintettek
mint
gépei azon tanszékeknek melylyek egészen ugy tekintettek mint állami
mhelyek az állami érdekek elmozdítására. A' tanulók feletti rködés
anynyira ment mikép nemcsak a' párviadal és kihágások felett hanem
az öltözés, ruházás öltönyök hoszszasága, utczáni járás felett is szabályok hozattak. A' tudomány és szellemi kifejldés érdekei helyett csak a'
hatalom önkénye és az erre alkalmassá képezhetés, az ifjúságnak erre
való átdolgozása képezte az egyetemek fczélját.
A' tanulók e' téren
egyrészt a' küls szertartások tömkelegébe, másrészt nyers kicsapongások örömébe merültek, itt keresvén a' szellemi szabadság hiányának
pótlékát. A' német egyetemeknél eredtek a' régi nemzetek helyébe a'
melylyek késbb rendekké 's aztán testületekké
Landsmannschaften
alakultak át. Mindezek külön színekkel, jelekkel, és törvényekkel bírtak.
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Elkiilonzt'k maf^okat a' töhbi tanulóktól. És így ilyly aristocratiai testület
alakjában magokat a' tamilói kar ('.s jog képviseli gyanánt vetették föl a'

nép irányában. Ezen taiuiKn jog

ké[)czi véghetetlen sok szertartásos
beszéd 's viseleti szabályaival az cihircsült ,Com ment 'eket, melylyeknek
jobb és jobb betanulásában ijjarkodtak magokat kitüntetni, többi társaikat
lenézve és a' népet
mint pliilisterekot megvetve. A' tanuló és népélet
egymástól egészen clküliMiöztctett. A' deákok magokat felsbb lényeknek
tekintették, a' tudományoktól még akkor egészen idegen nép irányában
— büszkék tanulói, képzelt szabadságukra, melyly az élet szabadságával,
melylyet az egyetembl való kiléptókkor nyertek, a' legfelsbb önkény
szerint rendezett hivatalok körében
véghetetlen ellentétben állott.
Ilylyen volt az egyetemi élet a' 18-ik században 's a' 19-ik elején. A'
franczia forradalom és ISopoIeon hóditásai uj szellemet keltettek fel. Felébredtek az egyetemekben a' szabadság és hazaszeretet érzelmei, melylyek
ezrenkint küldék a' tanulókat a' csatamezre, megmenteni hazájokat.
Midn hazatértek, elvetették magokról a' Comment nevetséges pöffeszkedéseit, és komolyabb irányra tértek át. 1815 után a' német egyetemek
és honfiúi érzelmek terjeszti lettek. Ebben a'
a' legszabadabb eszmék
tanitók és társulatok vetélkedtek egymással. Pjzen irány veszélyesnek
találtatott a' kormányokra, melylyek egészen absolut irányban akartak
mködni, 's a' népet a' veszély alatt adott Ígéreteik daczára ezentúl is
szolgaságban és sötétségben tartani. Ezen irány legfbb akadályainak
tekintek az akadémiai szabadságot szellemi haladást és mködést. A' nép
mindenfelé elégületlen levén a' mozgalom 's forradalmi anyag gyúpontjai
az akadémiákban kerestettek. Innen a' számtalan üldözések. 1819-beri
Poroszhonban Nassau- Hessen- jNIccklenburgban a' tumhelyek eltiltattak, .Jahn 's több docens 's tanuló elfoíiattatott. 1819. a' karlsbadi
congressben pedig hg. Metlernicli javallatára az egyetemek ellen még
szigorúbb rendszabályok hozattak.
A' júliusi napok ismét uj tevékenységet szültek. Az egyetemi társulatok határozott politikai irányra alakultak, többen egészen forradalmira.
így keletkezett az 1833-ki frankfurti
merény, melylynck legfbb tényeziül az egyetemi társulatok tartattak.
Ezek után a' korma nvok méor szijjorubb korlátok közé szoritották az
egyetemi életet. Az Eichornok és Ábelek ministeriumai vetélkedtek az
egyetemi tanitók üldözésében. Sokan letétettek ha szabadelvek voltak
sokan számzettek, ha veszélyeseknek láttattak. Az 1833-34-ki bécsi
értekezletekben ujabb szigorú rendszabályok hozattak, valamint a' sajtó,
:
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ugy az egyetemek ellen is. Számos munka eltiltatott és lefoghiltatott. A'
tanitók eladásai tanai censura al:í vettettek. A' felolvasások választása
korlátoltatott. A' tanul()k és tanitók viselete, gondolkozásmódja, felügyelet alá rendeltetett. A' kémlés és rködés nemcsak az egyetem
hanem a'
,

,

A' tanulók minden lépteit, magán
életben ugy mint az egyetemekben folytonos ellenrködés kiséré. Szóval
a' szellemi mozgalom, akadémiai szabadság, szabad gondolkozás és kifejKiA' legújabb években ezen bilincsedés elnyomására minden megtétetett.
ken történt ugyan tágitás de koránsem az ész és szellem tökéletes felszabadításával.
Általában az ejrész német egyetemi rendszer, melvlv a'
központosító francziáétól egészen eltér, igen sok hiánynyal bir. lestülcti

szünid

alatti életre is

kiterjesztetett.
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a' szabad kifejldésnek.
Taiiosztályzata még
státustanokat a' jog- vagy bölcsészi szakba sorolván; és
a' mathesist, geometriát, philologiát
történettant, st a' természettanokat is mind együtt a' bölcsészet osztályába.
Az akadémiai szabadság
igen korlátolt. Az eladások nem eléggé szabadok. A' privát-docensek
behozattak ugyan , de a' kiszabott tantervek és kéuyszerit órák majd
mindenütt elölik a' szabad versenyt. Legtöbbnyire állami intézeteknek
tekintetnek hivatalnokok képzésére , kik érettségi próbák alá vettetnek.
A' próbatételek csak pénzforrásul használtatnak. A' magány-oktatóktól a'
kihallgatás elvétetik. És még mindig fenn áll a' kasztszellemü külön
egyetemi biróság. Nincs az egész állami életet átfutó tanrendszer. Ugyanegy tanárra több különböz tanok eladása halmoztatik 'stb.
Ezen német rendszer, melyly alapelveiben a' középkori tanintézetek
kifolyása gyanánt tekinthet, alkalmaztatik a' legtöbb európai egyetemeknél. Mintájára vannak az ntrechti, íipsalaí, koppenhági, továbbá
zürichi, berni stb. Belgiumhsiu a' tanszabadság korlátlan kimondása az
egyház túlnyomó befolyását vonta maga után mind a' közoktatásra általában mind az egyetemekre. Ez okból a' szabadelvek Brüsselhen alapitottak egyetemet, hogy ebben ellene mködhessenek az ltramontán
egyetemi iránynak, melylynek fészke és bölcsje a' löveni egyetem volt.
Oroszországhan is németes szerkezetek a' pétervári, moszkaui, kasani,
kharkofi. Ezekben azonban
a' legfelsbb tanvezetéssel egy külön oktatási
minister bizatván meg itten is,
olyly szigorú kormányfelügyelet alkalmaztatik melyly minden szabadabb kifejldést kizár. Ezen tanrendszer
az absolut hatalom érdekében legújabban nemzeti irányban vezettetik.
Legfbb czéljául az orosz nyelv, orosz szellem és nemzeti élet, szokásaival és gondolkozásával tüzetett ki ugy hogy azokat a' lengyel és német
tartományokban is kiterjeszsze. Legfbb törekvése tehát a' népséo-ek
felolvasztása a' nem orosz nemzetiségek elölése. A' tan-pogrammot mindig az európaiak után készitik
csupán az ásiai philológia tesz kivételt.
Az osztrák egyetemek 's a' pesti magyar egyetem is egészen német
szerkezetek. De ennek igen sok elnye egészen hiányzik mind az osztrák,
mind a' hazai egyetemekbl. Ez is német alkatú volt 4 facultásával és zárt
testületi szellemével. De az akadémiai szabadság, melyly Németországban
ha korlátolva is, található,
nálunk egészen hiányzott. A' kényszerít
hallgatás, kiszabott tan-órák, meghatárzott eladási elvek és tárgyak
jellemzék ezt. A' tanitók épen olyly kevéssé voltak szabadok eladásaikban mint a' tanulók a' választásban és a' felolvasások hallgatásában. Az
examenek, üres tudori vitatkozások, gyönge próbák fenn voltak. A' tanszékek részint nem meiúték ki az öszszes tudomány-egyetemet: részint
ugyanegy személynél öszszehalmoztattak. A' legellenkezbb eladások
is öszszeköttettek.
természetjog
'S a' statistica a' bányász joggal;
a' közállamival
római jog a' hbérivel és büntet jogtannal stb. És
a' tanitók fizetései
daczára egyetemünk dús vagyonának
felette csekélyek, utánozva a' német dijazást és elmaradva a' franczia jutalmazástól.
Egyetemünk önállással, saját tanrendszerrel soha sem birt, mindig idegen , küls érdekek és hatalom szolgájaként tengdött. Az egyházi befolyás többnyire kitünék mködéseibl és életmozgalmaiból. Ezek az okok,

zárt szelleme,

mindig
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régi,

akadálya
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miért ii' vertícuy'éri üzabiul eszmecsere ellojtásúval egyetemünk a' szellemi élet kitejlütlésére tiulományaink mvelésére felette kevés hatással
volt. De a' mi még sajnosabb, nemzeti életünket mindig elhanyagolta.
Az hogy nemzeti alapitvány, 's nemzeti tulajdon, eléggé kötelezheté
arra, hogy nemzetiségünk és nemzeti érdekeink biztositását legfbb

—

,

,

teendjének tekinté vala. (lásd bvebben: pesti egj/elcnt.)
Az aiiyol egyetemeket legjobban kitünteti a' eollegiumok ottani elterjedése, (lásd íbljebb) Ez itt Icgmagasb fokra emelkedett. Az egész tanítási 's tanulói kör és élet azokban köz])ontosul. 'S azért azt a' kényszerítés

szelleme

,

teméntelen viszszaélések

,

a'

tanszabadság korlátai és az

—

egyház türelmetlensége 's túluralma jellemzik.
Ezen hiányok ellen a' irhiy-párt 1828-ban Londonban \\] egyetemet alapított,
melylyböl a' thcologia kizáratván, minden valláskülönbség megszüntettetett. Ezen intézet befolyásának elnyomására a' tory-párt a' Kings-Colcpisco})ális

fel a' régi oxfordi aristocratiai és hyerarchiai türelmetlen
elvek szerint. Hasonló egyházi befolyás alatt áll a' dublini is. A' skót
egyetemek a' német rendszer kifolyásai, szabadon minden egyházi túl
befolyástól.
A' spanyol és portuyaHi egyetemek a' régi rendszert átalakították, de a' siker a' tudományok virágzásában felette csekély.
Éjszakamerikáhíin nincsenek sem oktatási minister , sem tulajdonképeni
egyetemek. Ezeknek helyét számos eollegiumok és egyházi orvosi és
sebészi különleges iskolák pótolják ki. Mindezen tanintézetek részint

lege-t állította

—

a'

községek

,

—

részint

magánosok

's

ezeknek társulatai

alapittatnak.

által

Ez okból a' szövetségi hatalom nem gyakorol reájok egyenes

felügyeletet és

igazgatást hanem ez egészen a' községek
alapítók és egyes státusok
kezei közt fekszik. A' eollegiumok száma a' szabadságháború korától
1836-ig 10-rl 79-rc szaporodott
a' külön iskoláké még többre. Legrégibb a' Harrard-l'nirersity Cambridgeben l(i38-ból; Yale-College
,

,

—

—

1701-bl, és Netc-Harcn (.'onnecticutban.
Az egyetemek korunkban már egészen más, virágzásuk napjaitól
elmaradt állást foglalnak el. Akkori befolyásuk, melylyet akár az állami
viszonyokra, akár a' tudományokra g3'akorIottak, elveszett. Az állami
viszonyok most midn a' democratiai irány mindinkább elterjed és szilárdul, midn a' római uralom megsznt Európa felett parancsoló szerepet
vinni és midn a' kiváltságos osztályok majd mindenütt megsemmisültek,
egészen más alakot nyertek. A' fejedelem és nemzet közötti viszonyok
határozottabbak világosabbak mintsem hogy azoknak elintézésébe az
egyetemek beszólhatnának. A' törvényhozások is tökéletesebben rendezvék mintsem hogy azokban ezentúl az egyetemek résztvehetnének.
De a' tudományok sincsenek többé a' könyvnyomtatás feltalálása és az
eszmék, ismeretek, 's gondolatok sebes és tökéletes közlésének lehetsége
után némelyly zárt termek eladásaira szorítva. — h^gyszersmind napjainkban olyly irány és körülmények is fejldtek ki meíylyek okvetlenül
az egyetemek hanyatlását idézik el. Nem enditve az egyetemek amaz
elleneit, kik mint radicalok minden zárt testület és kiváltságos, némileg
aristocratiai színezet egylet ellen halál-harczot küzdenek csak azt az
egyet elég felhozni, hogy napjainknak iránya egészen utilitárius szint
öltiítt fel. A' tiid()m:ÍMvolrnak ömnaíiokban mint elvont, kizárólagos ezél,
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nak keresése és gyakorlása már csak igen
szám azokat csak mint az élet szükségeinek

szk

körre

nagy
kell esz-

szorult. •A'

és tökéletesítésének

közeit tekinti. Az anyagi szükségek, kenyéi'kereset , az élet boldogsága,
kényelmek teszik törekvéseink legfbb tárgyalt. Az ipar, kereskedés,
mesterségek képezik jelenleg a' legfbb foglalkozásokat. Azon kor,
midn nem tartozni a' tudományos kasztosztályhoz hanem kézmüveket
folytatni, szégyen volt, megsznt zsarnokoskodni felettünk. Ezen irány
,

az iparismeretek és industrialis eszmék uralmát idézte el, melyly egészen új
tevékenységet teremtett társalmi rendszerünkben. A' gazdászati,
ipar- és kereskedi foglalkozások felé vonatnak az emberek és igy jobbára
esak azon tanhelyeket keresik föl, melylyek real-tudományokra tanítanak. Korunknak ezen iránya a' real-iskolákat terjeszti el és számtalan
részletes iskolákat alajjitott. Ott pedig, hol ezen irány még nem emelkedhetek túlnyomóságra
ott hol az élet gyakorlati oldala és kiképzése, a'
reál mveltség és tanodák elhagyagoltatnak és még mindig a' classicai
tudományok, gymnasiumok és lyceumok birják a' túlsúlyt mint honunkban
ott szegénységet, hátramaradást találhatni csak raind a' szellemi,
mind az anyagi életben.
Mindez nem idézhetett el mást, mintáz
egyetemek hallgatóinak fogyását , az egyetemek tekintélyének csökkené1840-ig 10 ezerrel fogyott
sét. Innen van , hogy Némethonban 1830
meg az egyetemlek száma. Innen az is mikép Frankhonban olyly kevesen hallgatják jelenleg a' classicai tudományokat, hogy míg 1789 eltt
minden 383 lélekre , most csak minden 500-ra jön egy ilylyen tanuló.
Ebben azonban maga az egyetemek bens szerkezete és tanrendszere is
nagy részt foglal el. Mert nem csak az, hogy kényszerítésbl indulnak ki
szabadság felé törekv korunkban hanem az élet szükségeitl kérdéseitl és haladásától végkép el is maradtak. Hasztalan keressük termeikben
legfontosabb állami ügyeink vitatását, hasztalan a' társalmi élet legels
kérdéseinek, melylyek a' vita mezején forognak, tiszta és tökéletes megoldását. Legtöbbnyíre úgy állanak, hogy a' fontosb tárgyak felett nem is
szólhatnak, vagy legalább nem olyly szabadon, mint a' tárgyak valódi
felvilágosítása kívánná.
Sz. I.
Egyház 1. Keresztyén egyház.
Ej^yhází állam. A' júliusi napok befolyása alatt a' pápai bírtok Is
lángba borult. 1831 és 1832-ben minden jelentékenyebb helyeken mozgalmak, st nyílt zendületek ütöttek ki. Mindezek két igen nagy fontosságú tényt vontak magok után. Európa els rend hatalmasságai: Muszka,
Franczia-, Porosz- és Osztrákország felszólliták a' római curiát hogy a'
jószág-kobzás megszüntetése, általános amnestia, és a' végkép megromlott
közigazgatás 's igazságszolgáltatás gyökeres átalakítása által szüntesse
meg az örökös izgatottság okait 's a' forradalmak kífogyhatlan gyúanyagát. A' második tény az, hogy a' be nem avatkozás megalapított elvének
félretételével az osztrákok Bolognába nyomultak, részint a' népet az eszéletet és
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kegyetlenked Albani bibornok gyilkoltatásai ellen, részint a'
pápai sereget a' felkelk ellen védeni mire Anconának francziák általi
megszállása következett. Egyik sem hozta meg a' kívánt sikert. A' pápai
kormány a' hatalmasságok felszólítására mindent ígért de mit sem tett.
Az osztrák-frank seregek jelenléte pedig elfojtá ugyan a' forradalmat de

telenül

,

;
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's nem alapított ])iztos jövt. Hogy ez igy
hogy a' íbrratlalom szenvedélyei csak egy idre fojtottak cl, hogy
a' mozgalmak örökösök, és a' társahni 'h álkuni élet századoa hiányai megmaradtak, mind i'gy étlen egy íorrásbül következett. XVI. Gergely pápa

nem

csillapította le a' iic^pet

,

törtc^nt,

kormány-rendszcrél)l. Midn ez 18."U óv íchr. 2-án feltette a' tiárát,
uralkodásához, 8zelid,'s emberszeret jelleménél fogva a' nép az átalakulás
és haladás legszebb reményeit kapcsolta. A' kezdetben tett fényes ígéretek még magasbra emelték a' várakozást. Annál sujtóbb volt a' csalódás
érzete. A' ragyogé) ígéretekbl mi semlétesült,'sa' mi rósz és hiányos volt
az államszerkezetben, minden megmaradt. Legnagyobb befolyással volt
erre Alhani bibornok 's különösen Bemet ti államtitkár, kik idegen kormányok segélyígérctei által biztatva mindent elkövettek a' haladás és
szabadabb irány elnyomására. Ezek a' gyönge jellem szilárdság nélküli,
tapasztalatlan, kizárólag csak a' theologiai tanokban jártas pápa oldalánál minden hatalmat 's az egész kormányzatot kezeik közé ragadták. Üldözni a' szabadelveket, bókokban tartani a' nemzetet minden szellemi
és anyagi kifejldést hátráltatni, megfélemlítve féken tartani a' népet, ez
volt az irány, melylyet követett a' római kormány Bernelti vezénylete
1846-í öszszcs életét 's
alatt. 'S ez magában foglalja ezen államnak 1831
a' pápa szelíd jelleme
történetét. Az idegen seregek gyámsága alatt
daczára, a' nemzeti szabadelv párt ellen legnagyobb szigor fejtetett ki.
Ámbár amncstía ígértetett, a' politikai vádlottak ellen mégis a' legkeményebb rendeletek jelentek meg. JNIint köz gonosztévk bnvádi kereset
alá vétettek. Rendkívüli törvényszékek állíttattak fel. A' börtönözések végtelenek lnek, a' börtönök nem voltak elegendk a' szerencsétlenek befogadására. Az inquisitío megujítlatott ismét egész pokoli erejével. Ezernyi
családok vonattak üldözés alá százezrek nyugalma dnlatott fel. Es a'
legkegyetlenebb büntetések mellett, melylyek rendes védelem és szabad
kihallgatás nélkül pusztán kíbéilett bírák önkényére alapíttattak, utoljára
olyly amnestía hirdettetett ki, melyly csekélysége miatt közgúny tárgya
ln. Ezen bevezetést, melyly kegyetlenségeivel ujabb boszuanyagot hinte
a' keblekbe, ugyan ílyly jellem, nemzetellenes, szolgai kormánypolitika
követte. XVI. Gergely az állam-tanokban 's kormányzatban egészen
járatlan levén, minden mködését az egyház és vallás ügyeire fordította.
Itt vezéríránya a' dogmának szigorú fentartása volt. E' téren, hol közetettlegesen kívánt fellebbi elddei inkább negatíve viselték magokat,
lépni. Az egyházi rendek 's fkép jezuíták ersítése, a' vallásos vakbuzgalom terjesztése, és az egyházi túlszígoru fegyelem fentartása valának
fbb törekvései. Innen a' jezuitáknak nyiijtott túlságos kcdvezések. Az
1831. sept. 12-i rendelet után majd minden iskola kezeikbe jutott. Minden nagyobb fontosságú ügyekre határzott befolyást gyakoroltak. így
szaporodott tekintélykkel számuk is. 1825
1835-ig 4938-ról 5,273-ra
szaporodtak, üregbcdett általában a' clerus száma is, melyly már 54 ezerre
ment. Es ezzel nemcsak a' munkás kezek fogyasztattak, és a' forgalomból tetemes javak 's jövedelmek vétettek el; hanem az egyházi túlbuzgó
befolyás is napról napra emelkedett. A' hivatalok csak magokat kitntetett vakbuzgóknak adattak. Segélyre az inquisitío titkos jelentései után
csak ilylyenek érdcmcsíttcttck. A' községi lelkészek szigorún köteleztettek
,
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hogy hiveik ájtatosak legyenek, az egyházat rendesen látogassák,

gyónást 's egyéb egyházi kötelességeket szigorúan teljesítsék.
apáczák, kiknek száma elbb leszállittatott, most szinte szaporittattak.
így a' kolostorok is. Es mindezek bvebb, zsírosabb jövedelmekkel láttattak el, házaik felújíttattak, tágittattak 'stb. Majd az egész pápai kormányzást csak olyly brévék tölték ki, melylyek a' coelibatust, egyházi
vak buzgalmat 's fegyelmet ostromló irók 's ujitók és szabadelvek ellen
bocsátattak ki. Mindenben a' régi hyerarchia uralmát akarta viszsza
hozni. Ebben megersíttetett némelyly protestáns kormányok pietisticus
mködése által is. Mert néhol mint Poroszhonban, szinte a' túlszigoru
egyházi fegyelem, zárt testületek uralkodása, és más egyházi hatalmat
alapító intézkedések terjesztettek, st az ünnepnapok szaporítása mellett
a' titkos gyónás behozatala is terveztetett. Számos bréve jelent meg a'
bibliai társulat ellen is.Hason üldözés intéztetett a' vegyes házasságok ellen,
melyly téren azonban több helyütt szilárd ellcntállásra talált. Droste-Vischering és Pwwmposeni érsek 1837-i esete nagy rést ütött politikáján. Ilylyen
voltXF/. Gergely politikája, melyly az egyházi állam lelett 1846-ig uralkodott. Kizárólagos törekvése volt megalapítani mindenütt azon ultramontán politikát, melyly keresztyén államokat akar felállitani. Minden világi
és anyagi ügynek a' vallás érdekeibe való beöntése, és az egész államnak
az egyház és clerus alá való rendeltetése volt a' czél. Ezen törekvés eredménye Ion a' zsidók üldözése, jogaik öszszeszoritása, az ujitók 's különösen az uj katholikusok üldözése
egyházi egyetemi és sajtó
a' tanítás
szabadság korlátozása 'suj rendezése. Ben az egyházi államban pedig nem
kevesebbet vont maga után Gergely politikája, mint az eretnekek üldözését, az iuquisitio ujabb terjesztését, jezuiták kizárólagos befolyását, szerzetesek és clerus hatalmát. Ezen politika az egyházi állam életére határozó befolyást gyakorlott. Mert a' mellett, hogy a' nép ingerült kedélyére
nagy hatással volt, még egyéb komoly következményei is valának. XVI.
Gergely semmi gondot sem fordított a' társalmi anyagi viszonyok javítáés Így
sára, e' tárgy körül ismeretekkel és tapasztalattal nem is bírván
a' nép jólléte semmi tekintetben sem emelkedhetett. Innen a' földraivelés,
ipar, kereskedelem 's állami élet minden viszonyaiban ugyanazon tespedéstés szegénységet mutatják az 1832 utáni évek is, mint az elbbiek már
igazságszolgáltaszázadok óta a' római államban. A' közigazgatásban
tásban semmi gyökeres reform. Minden hivatalok és státusügyek papok
kezei közt. Nem rég még a' hadsereg felett szemlét is papok tartottak
bársonyos öszvérelken, és
álltak selyem öltönyeikben a' lotteria kezelésénél. A' fbb hivatalok egyedáruságai voltak olyly prelátoknak, kik
nemesek, és hittanárok voltak. A' községek és tartományok rendezése
felette hiányos. A' törvénykezés zavart és rendetlen. A' törvényhozás
terén tétettek némi javítások. 1835 jan. 1-én behozatott a' Regolamento
legislativo e' giudiz-iario 3 részben, állván a' törvényszéki szerkezet, eljárás és törvénykönyvbl. Már elbb jelent meg egészen a' franczia code
pénal után 1832. sept. 22-én egy büntet törvénykönyv, melylyet 1843.
kereskedi codex követett. Ehhez járultak elbb Kómában, 's aztán máshol is állított kereskedi kamarák 's törvényszékek. De ezen reformok az
állami szerkezet többi hiányai közt nem hozhattak kell sikert. Ben a'
's a'

böjtöt,
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iiz ügyvédek által egészen kijátszattak, és máspapság önkénye folytán egészen megsemmisültek. A'
í'enebbi politikának, melyly a' clerus túlhatalmán alapszik, eredménye az
legtöbb fekv jószág is még mindig a' papság birtokában
is, hogy a'
van 's a' né}) legnagyobb része birtoktalan. A' nagy liirtokok néhány
dúsgazdagot tenyésztenek csak és a' jószág elhanyagoltatik, 's parlaggá
válik nagy terjedtsége miatt. Innen a' Róma körüli sok pusztaság, parlagföld és általános nyomor. A' világi clerus mellett a' zárdák és kolostorok is temérdek jószágokat birván, másrészt pedig a' közjavak elpazaroltatván, az adó nemei évrl évre szaporittattak és nagyittattak. Ide járult
a' minden reformot kizáró tespedést ápoló kormánypolitika folytán a' financzia zilált állapota. Minden évben szaporodtak költségei és emelkedék a'
deficit. A' pénzügy kezelése maga a' nyers bevételnek '/4-dét vévé el.
1840. a' nyers bevétel 9,300,682 scudi volt, mclylyben az egyenes adó 6
's az indirect 4 milliót foglalt el, a' lotteria 1,120,000 se. hozott be, de
belle 850,000 se. adatott ki. A' kezelés tett 1,895,000 scudit 's igy a'

törvénykezés lernicibon
részt az életben

a'

,

:

7,405,682 se. Az általános kiadások tettek: 8,002,568
se, melyly öszvegbl a' pápai háztartásra, bibornoki tanácsra, gyülekeaz állami adószetekre, és diplomatiai testületre adatott: 506,000 se.
ságra 2,817,523; katonaságra és rendörségre: 1,800,000; közoktatásra,
mvészetre, kereskedésre és közünnepélyekre 130,000 se. Ezek szerint az
1840. hiány 596,886 se. tett. És ebben javulás nem történt. Késbbi évben
a' tiszta bevétel tett: 7,080,000 scudit; az egyedáruság, vám, és mellékadókból: 4,120,000; lotteriából 1,100,000, melylynek költségeit levonva
maradt 350,000. Az öszszes kiadás volt 7,934,000. így a' deficit tett:
854,000 se. Az adósság isnövelcvék, úgyhogy ez id alatt 83 milHóig emel4millió frankkedett. A' küls egyházi bevételek pedig fogytak, ugy hogy 3
ról 1 V2 millióra, st kevesebbre is szálltak. Ezen terhes viszonyok, melylyek
az egész kormánypolitikát, adó- és financzrendszert státusadóssági helyzetet, igazságszolgáltatást, és birtokosztályt jellemzik, nem engedhetek a'
fÖldmivelés, ipar 's kereskedésnövekedését sem, noha a' földmvelk nem jobbágyok, hanem bérnökök. Kender 1843-ban 2,434,590 se, gabona: 748,428
tiszta bevétel volt

:

;

:

—

,

ki. Selymet az öszszes 314 millióra men olaszhoni el800,000 lira értékt termesztett. Boiriing szerint az öszszes
mvelt föld értékenem több mint 164 m. scudi. Hasonló fokon állt mii)ara
is. A' bolognai fátyol- ésRiminiben létez selyem- szövgyár 12,000 munkás helyett már alig számlált felényit. Kómában csak 394 apró gyár létezek ahg 6,000 munkással. Ezek évi napibére 2,453,000 se. tett. A' selyem
fonál értéke, melyly kivitetik 515,651 se. A' külkereskedelmi forgalom
is hanyatlásra és hiányokra mutat. A' ki- és beviteli mérleg az egyházi
államra nézve mindig veszteséggel járt. Ha veszszük a' fold- közi forgalmat, ez CivitavBchiában központosul. Itt a' ki- és bevitel öszvego 1841ben tett
5,647,600 p.f. 1842.-ben pedig 5,828,800 f. Fronkfionból a'
bevitel tett
476,000 f. Sardiniából bevitel
1,582,400 f. és a' kivitel
1,251,600 p.f. és kiv. 303,000 f. ToscanáhóI bev. 725,200 f., kiv. 173,600
öszszes kivitel
f. Angolhonból bev. 491,600 és kiv. 218,400 p.f. Tehát az
tett 1,470,600 p.f. és a' bevitel háromszor nagyobb volt t. i. 4,355.200 p.f.
A' mi más forgalmi pontokat illeti: 1845-ben Anconába a' bevitel tctl
se.

érték vitetett

állításból csak

:

:
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7.257,462 p.f., a' kivitel pedig: 4,883,858 f. öszszescn 12,141,320. Ez is
tetemesen szenved állás. Sinigagliáha vásárra jött 9,521,860 f. érték
áru, elfogyott
6,170,230 f. érték. A' tesaroi kikötében bevitel volt:
465,962, kivitel 154,769 f. Riminiben kivitel 176,836 f. és bevitel 202,707
p.f. Ravennáha bevitel 463,121 f. 's kivitel 335,672 f. Ferraráha bev.
1,187,300 'sa'kivitell,308,500p.f. A' kereskedési forg.almat a' már érintett
akadályokon kivül tetemesen nyomta a' vámok sokasága is. Bolognától
Luccáig 123 olasz mérföldön 7 különböz vámsorompók állanak. A'
nevezetteken kivl bevitelének legfbb tárgyai pamutszövetek
száraz halak, és gyarmati áruk. Földközi tengeren 169, az adriain 1,065
hajója horgonyza. Némelyly kiköti építések és Eómából Civitavechiába
vezet vasútvonal épitési engedményezése tett némi kedvez hatást de
gyökerest és nagyobbszert nem az állami épület gyökeres átalakitása
nélkül. Ezen anyagi körülmények nem igen lehettek kedvez hatással
akár a' népesedésre, akár a' jóllétre és mveltségre nézve. Mig a' papok
és szerzetesek száma emelkedék, a' népességé csökkent. Az állami népesmérföldön, 3473 községben, melylyek közt 90 város és
ség száma 816
ezekbl 8 több mint 15 ezer lakossal, öszszesen 1838-ban tett 2,750,000t;
1843. pedig2,732,436-ot. E' szerint a' népesség a' római államban aránylag
véve számos európai államénál csekélyebb, és kisebb minden olasz államénál. Toscanában háromszor nagyobb. Róma népesedése is fokonkint fogy.
1770-ben a' 170 ezret fölül haladta. 1790-ben már csak 160,000 volt. 1841.
158,000 lakost számlált. Ezek közt: 5,000 zsidót kik a' piszkos ,,Ghetto"ban laknak. 1838-ban a' lakosok száma 7,500-al fogyott. 1829— 1838-ig
a' szülöttek aránya a' halottakhoz ugy állt, mint 10: 26-hoz, azaz havonkint 389 született és 711 halt meg. Némelyly késbbi években kissé emelkedett a' népesedés, de ez a' múlt századhoz képest még mindig fogyás.
Ennek egy
oka a' környékbeli posványosságon és az innen júniustól
augustus végéig tartó ártalmas ,,aria caftiván" kivül a' birtokviszonyok,
a' néhány dús kezek közt öszpontosult jószágok, melylyek általuk kellen nem mveltetnek. Innen volt hogy a' Róma körüli 4 tartomány
városaiban, Tiber bal oldalán
a' lakosok száma 120,000-röl ()0 ezernél
lejebb szállt. Ugy látszik azonban, hogy IX. Pius alatt már a' népesedésre
is jótékony befolyás gyakoroltatik. Róma népessége utoljára 1847-bcn
számittatott öszsze. Ekkor volt 54 parochiá])an 37,531 család, 's ezenkivl 39 püspök; 1514 pap, 2471 szerzetes; 1754 apácza, 521 növendékpap; 564 nem katholikus, öszszesen 175,883 ember. A' zsidó község tett:
vagy kézm8,000 lelket. A' nagy néptömeg birtoktalan, napszámból
iparból él; és míg munkát nem kap, folytonosan vagy koldulni, vagy
rabolni megy. Róma maga évenkint 820,000 scudi felett rendelkezik
kegyes czélokra, a' pápa maga 30 40 ezret ád ki segélyezésre. Rómában több mint 50,000 proletár élsködik. A' koldulást felette terjeszti a'
kolduló szerzetek szaporodta, mi által a' koldulás és igy a' henyélés esz:
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méje igazoltatik és szentesittetik. Befolyással volt erre a' nevelés és oktatás
tökéletes elhanyagolása is. Ezen ügy íkezelése kizárólag jezuiták és más
szerzetesek kezeiben volt. A' fiuk iskoláiban szerzetesek, lányokéiban apáczák tanitottak. Innen az egész tanitás cs nevelés iránya csupán a' vallásos, hittani, vakbuzgó kiképzésben állt, az élet gyakorlati oldalát, a' reál
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tudoniáiiyokiit, giizdászíiti ipar,

'« kercakedelini lanitást egészen mellzve.
közoktatás 's nevelésre legkevesl) költség íördittatik.
1839-ben öszszesen csak 110,000 scudi fordíttatott reája; 1840-ben pedig
úrra és a' mvészetre, kereskedésre, és közüniicpélyekre öszszesen csak
130,000 se. Számos községekben nem is találtatik iskola. Közintézetek
csak nagyobb városokban léteztek. Rómában legtöbb történt az oktatásügyben, de azért igen nagy szám ott sem tud sem irni, sem olvasni. Innen
van, hogy a' szellemi kifejldés és mveltség egészen hátramaradván, Róma
mvészete is hanyatlani kezde 's pusztán a' külföldnek nyujta még régiségeiben és mveiben kiképzésre iskolát. 1844— 45-i télen 404 külföldi
mvész tartózkodott Rómában, ide nem számítva segédjeiket. Az értelmiség kifejldése is csekély fokon állt. Sehol olyly kevés lap nem jelent
meg. Az irodalom parlagon álla. Fillértár-féle közhasznú lapja csak 1834tljárt. Nem nyújtanak kedvezbb véleményt a' takarékpénztárak sem.
1836 óta magán alapítványokban léteztek Róma , Ancona- Spoleto- és
Bolognában. 1838-ban alapíttatott egy Rómában, melyly 1841-ig 11,600
részvevt számlált. Ezek közt az alsóbb osztálybeliek, cselédek, mesteriégények'stb. igen csekély számmal jelentek meg. Késbb Riraini-, Forli- és
Ravennában is nyittattak. De mindenütt csekély hatással a' nép szorgalma, takarékossága és jólléte ébresztésére. Kem engedek ezt az államnak
többi hiányos, minden szellemi és iparfejldést elöl viszonyai; de különösen a' koldulás szelleme melyly a' szerzetes rendek által terjesztetik,
's átmegy a' nép életébe. Ez henyélésre
restségre 's másrészt kicsapongó életre szoktatta a' köznépet. 'S innen a' takarékosság- 's takarék-tárak
iránti részvétlensége. Nemkevésbbé szomorúan hatott a' jóllétre a' közbátorság állapotja is. A' nemzetgazdászat, népszorgalom és mveltség,
nevelés egészen elhanyagoltatván, szükségkép a' jóllét is hanyatlók. Innen
a' római államban napi renden lév sok rablás
országutak
útonállás
veszélyei. Az elbocsátott gályarabok mindenfelé kóborolnak.
Részint
keresetbl, részint boszszuból mindennapiak a' gyilkosságok 's évenkint
számosak a' kivégeztetések, bár a' csalóka bnvádi táblázatok kedvezk is.
Ez utóbbinak oka egyedül a' hiányos rendrség, melyly mellett a" legtöbb
bntett felfedezetlenül marad; és az egész io^azsáo-szolííáltatás romlottsága.
Mindezen hiány a' nemzetgazdászatban, adó és pénzügyi rendszerben,
ezen önkény, melyly kizárólag a' hyerarchia érdekében dolgozott, melyly
a' népnek minden önálló életét 's felemelkedését elfojtotta, ezen vallásos
üldözés és türelmetlenség és ezen közigazgatási romlottság, melyly minden
ellenrködést kizár és szigorú censura zsarnoksága alatt lehetlenné tesz
minden javítást és az ezekbl eredt szegénység, tudatlanság, és elégületleuség nem idézhettek el mást, mint folytonos forradalmakat és zavarokat. Hasztalan szólalt fel a' nép a' közigazgatás javításáért, a' hivataloknak világiakra való bízásáért, biráskodás jobbításáért 'sat. Hasztalan lépett
fel az olasz ellenzék 1845-ben Európa népei és fejedelmei eltt az egyházi
állam érdekében készült nyilatkozattal. Ebben megemlittetvén mikép ez
államban semmi nyilvános képviselet, st még kérelmi jog sem létezik,
több kivánat terjesztetett el u. m. általános amnestián kivl polgári és
büntet törvénykönyv, esküdtszékkel és nyilvános szóbeli eljárással; eltörlése a' halál- és elkobzási büntetésnek felségsértés eseteiben; községi tana-

Es

ezenfölül

a'

,

,

,
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csók szabadválasztása, melylyek által a' tartományi hatóság választatnék;
a' fejedelem által a' tartományi tanácsosok jelöltjeibl kinevezend állami
melyly a' pénzügy felett felvigyázatot és kérdéseiben elhatárzó
tanács
szavazatot gyakorlana, más közügyi kérdéseknél pedig legalább javaslólag folyna be minden polgári 's katonai hivatalnak világiakra bizása a'
püspökök és clerus befolyásának tisztán a' nevelésügyre szorítása; könyvvizsgálat korlátozása; és az idegen katonaság elküldetése. Mindezek
azonban mitsem használtak. A' régi önkény és papi igazgatás megmaradt. A' nép nem nyert semmi jogot, semmi könynyebbülést. Nyilvánosság és
szabad sajtó helyett inquisitio és az ónkamarák jutottak sorsokul. Nem
javíttatott sem az igazságszolgáltatás, sem a' rendrség. Panaszaikra
üldözéssel, börtönnel, gályarabsággal feleltek. Minden legkisebb mozgalom túlzó szigorral fenyíttetett. 18o6-bana'többhelyütti mozgalmakhoz a'
cholera és éhség lázongásai is csatlakoztak. Tartottak ezek 1837-ben is.
A' nép azt hitte, hogy a' kormány mérgezést használ a' szegények kiirtására. 1838-ban az osztrák és aztán a' frank seregek eltávozván a' ,giomne
Itália' mozgalmai mindenfelé erélyesen megindultak. Így Viterhóban 1838
,

;

;

még nagyobb mozgalmak voltak 1840-ben ylwrowáftaw, 1841ben Bolognában és Aquilában, mire rendkívüli nagy rendri szigor, számtalan elfogatás és büntetés következett. 1843. még hevesb és terjedettebb
mozgalmak keletkeztek. Legelször Bolognában mutatkoztak a' carbonarismus uj jelei. A' rendrség több titkos öszszejövetel nyomára jött. Ugy
látszott, hogy csak kéjelgés és dévajkodásból történtek. Spinola bibornok azonban a' legkomolyabb és legterjedtebb forradalmi készületeket
vélte azokban lappangani, 's ehhez alkalmazta túlszigoru intézkedéseit.
Az röket kettztette. Minden jelentékenyebb épületek elé álgyukat állított ki. Nagy számú csapatokat vont Öszsze a' városba. E' készületek a'
népet felingerlék és elrémítek. És mivel a' katonaság mind Bolognába
húzatott öszsze, számos támadást és kivégzést vittek véghez a' csendrök
ellen. Késbb a' rendes csapatok által szétszórattak. Ancona , Ravenna és
Cesenában hasonló mozgalmak történtek ugyanazon idben. A' szigor és
boszszu minden nemei felhasználtattak. Elfogatások, börtönzések, kegyetlen büntetések történtek. De mind hasztalan. Az anyagi hiányok és politikai reformok megtagadása által felingerült kedélyek nem voltak lecsillapíthatok. 1844-ben tovább folyt a' lázongás. Ravennában a' csendri
igazgató, Anconában pedig egy büntet törvényszéki biró gyilkoltatott
hogy
meg. A' cesenai szinház pedig aláásatott és lporral láttatott el
felvettessék. Ezen mozgalmak forrásait a' titkos inquisitio egy, meszsze
terjedt öszszeesküvésben és titkos társulatban gyanitá rejleni. Es azokat
Málta, és Corsicában gondolta
részint Parisban kereste, részint Corfu
szétágazottnak lenni. Azt vélte, hogy e' helyekrl láttatnak el fegyverrel,
pénzzel és lszerekkel. Martiusban számos mozgó csapat állittatott ki es
küldetett azon mozgalmak elnyomására. Ezen örökös mozgalmak folytán
a' bécsi, londoni és párisi kabinetek egy emlékiratot nyújtottak be a'
római kormányhoz. Ebben a' köz- nyugalom és béke helyreállitása érdekében a' közigazgatás javítása és kell reiovniuk behozatala javaltatott.
Ezen tényt, mintha csak puszta hiren alapulna, megakarta ugyan czáfolni
a' Curia, de késbbi nyilatkozatai altul igazoltatott az. Némelyly javiés 1839-ben;

^
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tások történtek

is, de csekélyebbek, mint hogy a' jóllét biztositására
és
kedélyek megnyugtatására elegendk Ichetének. Annál nagyobb mértékben használtattak ismét az eltbgatások, gályárai küldetések, elkobzások, minden legkisebb fokozatú részvevk üldözései és kivégeztetések is.
Ezek csak ujabb anyagot nyújtottak az ingerültségre, boszura és zendületekre. Az 1845-i év sem volt csendesebb. Ugy látszott
minélinkább
közeledik élte végnapjai felé a' beteges elvénidt XVI. Gergely, annálinkább növekszenek állama zavarai is. Mindamellett mégis talált idt arra
hogy
ní^iwethoni uj katholikusok egylete és tana ellen mködhessék.
Ezalatt Ravenna és Anronáhan már az év elején komoly mozgalmak
történtek, melylyek gyilkosságokkal is nehezittcttck. Bolognában puskaporos nierény is rendeztetett. A' nagy szinház alja midn az utolsó
operabál adatott, puskaporral láttatott el ugy, hogy a' tánczosok mozgása
által az oda illesztett vegytani gyufák tüzet kaphatának. A' kitörés eltt
,

a'

,

íí-'

,

Ravennában számos elfogatások történtek Ez méginkább
népet. Forradalmi falragaszok hivták fel a' hatóságot a' kormány zsarnok tetteinek gátlására. Az állam világivá tétele sürgettetett.
De a' kormány csak a' forrongás elnyomásával foglalkozott, a' sebek
orvoslatával, a' mozgalmak forrásaival nem tördött. Septcmberben már
nyilt lázadás ütött ki. Egy máltai hajó számos felkelket vitt Riminibe.
Ezek Ribotti vezénylete alatt a' katonaságot megtámadák és szétverték,
a' nemzeti színeket és lobogókat kitzték és Romagna lakóihoz felszólitást intéztek. Azonban GiZ'Zi bibornok nagyobb számú csapatokat küldvén ellenök, sept. 27-én szétoszlottak. A' hegyek közt egy ideig még folyt
a' harcz, míg végre a' toscanai földre menekültek.
Ezeket a' toscanai
kormány ki nem adta, hanem Livorno- és IVIarseillebe vitette. Ezen szomorú játékot egy Riminiben felállitott haditörvényszék fejezte be. Sokan
szigorún bnhdtek ; sokan az önkény Ítéletére nem akarván bizni életöket, kivándorlottak. De mindezek mellett a' szabadelvek nem veszték
el bátorságukat. Mindenféle bátorító tudósítások keringtek. Prim spanyol tábornok megérkezte emlegettetett. Málta, Corsica és a' jóniai szigetek jelöltettek ki azon pontokul, honnan tengeri hadseregek érkeznének. Adria partjai és Tronto torkolata mondattak a' kiszállás helyeinek.
fclfödöztetett.

ingerié

a'

Egyszersmind ujabb iratot is intéztek a' szabadelvek a' papához a'
szükséges javítások végett. De erre ujolag hallgatással felelt a' kormány.
Ez év nevezetes még arról is, hogy Miklós minden oroszok uralkodója,
a' páj)ánál látogatást tn. Dec. 13-án ért Rómába. Európában e' tényhez
igen nagyszer eredményeket csatoltak a' jóslók. Azt hitték, a' kath.
egyház elleni üldözések meg fognak szüntettetni a' muszka birodalomban.
E' látogatástól, kivált a' görög és római egyház két fejének egymás iránt
tanúsított nagy szivessége,'s baráti vonzalma után némileg szelídebb politika
behozatala váratott. Annál inkább, mert a' czár számos viszszaélések és
üldözések iránt felvilágoslttatott. Számos ide vonatkozó okiratok birtokába
jutott, melylyeket különösen a' lengyel katholikusok üldözését illetleg,
mint mondatott, maga a' pápa szolgáltatott át a' czárnak. Es tudomást
kapott utazása alatt az elhírhedt apáczák borzasztó története felöl is.
Milyly kevés, vagy semmi valósult azonban mindezen fényes száuiitásükból az id folyama kimutatta. A' lengyel kath. egyház ügyében \cs,

,
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selrode orosz biztos közbenjöttével még 1846-ban is tartottak az alkudozások Eómában a' római és orosz kormányok között. 1845-ben a' financzniinister Tosti bibornok, a' pápának meghittje, letétetett és vizsgálat alá
adatott rósz gazdálkodása miatt. Ezen ügybe sokan bebonyolittattak. A'

római állam pénzügye legroszabb karban van. A' só, dohány és ado
körül történtek némi rendezések.Határozott, rendes budget is alapíttatott.
De azért nem szüntettek meg az állami szerkezet gyökeres hibái, melylyek
szegénységet és anyagi tespedést szültek. Ezek folytán a' bevétel soha
sem fedezhette a' kiadásokat. Innen ez évben Rothschilddal ismét uj kölcsön köttetett. XVI. Gergely élte utolsó évében sem lehetett nyugodt.

mozgalmak melylyek uralkodása egész idejét eltölték,
is.
Anconában és Perngiában mutatkozott a' legnagyobb ingerültség és készület. Anconában Allegrini alezredes, ki a'
vizsgáló biztossághoz küldetett Rómából, az utczán több késszurással

Azon

politikai

,

megujultak 1846-ban

sebesittetett

meg. E' helyekrl

gére, részint

Romagna

a' fiatal

Olaszország részint

területére számított. A'

Róma

népsé-

propaganda kezelése Frim,

Antocini , Ribotti, és 5 lengyel emigráns kezeibe tétetett le. MaZ'Zini felhívta Zürichet, hogy a' római szolgálatban lév helveták hivattassanak
haza. Másrészt a' lengyel és olasz emlgrátio öszszeolvasztásán dolgozott.
Minden részen izgatottság jelei. A' lengyel mozgalmak még nagyobb
elevenségbe hozták a' szunynyadó szikrákat. A' pápai kormány minden
erejét készen kénytetett tartani. Pó mellett 50— 60,000-nyi sereg áUlttatott fel. Az adriai tengeren folyvást hadi hajók czirkáltak a' Corfu- vagy
]\Ialtábóli kiszállás akadályozására. Ilyly készületek Civita-vechia eltt
is. A' közép tenger kiköti védelmi állapotba tétettek 'stb. 'stb. Ilyly ioirungás és készületek közt végezte be XVI. Gergely élte pályáját, melylyen
a' nép boldogitására és szabadságára semmit , de annál többet tn a'

szenvedélyek felizgatására és elkeseritésére.
Az egyházi állam ügyei egészen uj fordulatot vettek XVI. Gergely
kimultával Masfai Feretti bibornoknak 1846-ban június 16. lett pápává
választatása után, ki A7. Pius nevet vett fel. Ezeltt tisztán állott az, hogy
ha az
a' folytonos zavarok és mozgalmak csak ugy csillapodhatnak le
állami élet minden részébe gyökeres reform vitetik be. Ez okból nem késett
a' haladás élére állani. 1846 és 47-ik évi tettei nyilt tanúságot tesznek c'
részben buzgó törekvéseirl. Mindjárt eleinte közbocsánatot hirdetett
minden elbbi években számzöttek és menekültek számára. Ezután a'
közigazgatás és törvénykezés minden ágára kiterjesztette figyelmét. A'
,

rendrség

elválasztatott

a'

bnvádi

bíráskodástól, és szigora enyhittetett.

A' censura szelidittetett, a' politikai vitatásoknak szabadabb tér adatott.
Innen számos hirlap keletkezett, fkép Rómában és Bolognában. 1847-ben
uj sajtó törvény jelent meg, melyly a' lapokat bélyegadó, és cautió alá
vetette, a' bélyegadó azonban késbb eltöröltetett. Sokkal örvendetesebben fogadtatott az 1847. jul. 5-én megjelent nemzetrségi törvény. E'
szerint Rómában 14 osztály állittatott fel. Csupán a' közönséges napszámosok vétettek ki. Minden kézmves, hivatalnok, st 10 év óta letelepült
60-ik évig kötelesek valánuk abban szolgálni. Fegyverzetet
idegen is, 21
nagyobb
a' kincstár adott, a'fentartási költségeket pedig a' községek. Még
rendek
tartományi
vagyis
stato,
di
örömmel fogadtatott az u. n. Consulla
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(VóC)

alakítása. A'pápa a' nt^p klvánatainak cs nézeteinek

Is befolyást adni kivánt a'
tanácskozásukban. Kz okból a' tartományok 2 3 követi
jelöltet választottak, kik közül ismét a' j)ái)a tn kinevezéseket. Megalakult ezen rendi ülés oct. 14-i rendelete iolytán. Alit pedig f- és alelnökbl, kik bibornokok, 24 tanácsosból és számos mellék- személyzetbl. A'
tanácsosi helyekre a' tartományok 3 jelöltet terjesztettek el. Választhatók valának tartományi 's kormányi tanácsosok
községi eljárók,
10,000 scudi vagyonnal, vagy 1,000 se. jövedelemmel birok, bejegyzett
ügyvédek, academiák tagjai, els rangú kereskedk és iparosok. Megkivántaték a' pápai alattvalóság, becsületesség 30 év
és polgári jogok
gyakorlata. Feloszlott bel, pénz, katonai ügyi és törvényhozási osztályokra.
Tanácsié szavazattal birt. Ezen rendi ülés távol állt ugyan még az alkotmányos képviselettl, de a' nép ennek csiráit és kezdetét találta fel benne.
Nov. IG-án 1847-ben megujittatott maga a' pápa által. Igen jótékony
hatást Ígért az okból is, mert a' tartományok a' fvárossal egyesülendtek,
mitl a' retrográd párt igen tartott. 1849-ben uj községi tanácsos-választásoknak kellett történni és 2 év alatt uj követgyülésnek öszszeülni.
Megkezdette az állami gépezet világivá változtatását is, számos fontosb
helyekre világiakat nevezvén ki. A' zárdai viszszaélések orvoslása végett
zárdai reformtervet is készittetett. Vizsofálat alá vétetett minden zárdás
ház, valljon megfelel-e bens szerkezete és élete a' rend szigorú szabályzatainak. Róma uj községrendszert kapott, melylynek alapelvei korszerek. A' polgári törvénykönyv és eljárásban nevezetes javítások tétettek.
A' törvényszékek czélszerübben rendeztettek. A.' világiak befolyása tágittatott. A' róta is átalakíttatott. A' bnvádi bizottmány esküdtszékeket
javalt. A' camera és capitolium eddigi bünret törvényszékei eltöröltettek.
A' papi növeldék és alapítványok rendeztettek, a' lotteria öszszébb vonatott, és a' hivatalok halmaza korlátoltatott. A' só ára lejebb szállíttatott.
Es valamint a' polgári igazgatás- és községi életben nevezetes javítások
történtek ugy a' pénzügy bonyolódott kezelésére is nagy gond fordíttatott. Giz>-'i bibornok készített pontos
és kimerít táblázatot az állam
öszszes pénzforrásairól, kiadásairól 's minden terheirl. 1847-ben a' kormány több vasúti engedményeket osztott ki , nevezetesen Anconától
Rómáig, és innen a' régi Antium kikötjéig; továbbá Anconától Bolognáig, Rómától a' Sacco völgyön át a' nápolyi határokig és Clvitavechiától
a' toscanai szélekig. A' vas az egyházi állam bányáiból vétetik, valamint
minden más lehet anyagok is. A' költségi elszámla tett: 25,000,000 scudit. 10 év alatt igértetett a' bevéozés 'stb. 'stb. IX. Pius ezen korszer
ujitások és alkotmányigéretek 's elkészületek által két nevezetes pártot ingerlett fel maga ellen; a' volt kormány híveit, a' szigorú fegyelem és
hátramaradás embereit a' bíbornoki colleííium közremunkáltával, Lanibruschini fnöksége alatt, és az olaszországi többi hatalmakat. Amazok
mindent elkövettek a' reform nehezítésére. Egyrészt a' pápának lelkiismeretére törekedtek hatni, reformjait ugy tüntetvén el, mint az egyház
és vallás gyöngitésének eszközeit.
Másrészt a' nép ingereltetett íel.
Anconában ezen párt falragaszokban hivta lel a' népet felkelésre a' vallás
veszélyének ürügye alatt. Faenzában a' két párti lakosok közt véres öszszcütközés is történt, Sinigaglia és más helyeken hasonló jelenetek jöttek

közügyek

—

feletti
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Rómában különbféle merényletek nyomai jöttek világosságra. A' polrség ellen gúnyiratok terjesztettek. Néhol a' szószékekrl is izgattatott a' nép, mintha az egyházat végveszély fenyegetné. Több helyen a'
el.

gári

jezuiták és u. n. paradicsombeliek mozgalmakat törekedtek gerjeszteni a'
pápa mködésének nehezitésére. Kedvez alkalmat találtak az uralkodó
drágaság és szükségben. Ez utón Róma közelében, Rieti és Velletri, és
más helyeken sikerült is nekik népzavarokat elidézni. Mindezek azonban nem birtak elég ervel a' pápát megfélemliteni és viszszatartani megkezdett törekvéseitl. Elég ösztönt találhatott a' kitartásra a' nép öszszes

rokonhangulatában és tiszteletében. Ezt azzal megosztotta még a' török
udvar is, honnan LY. Pe?<s üdvözletére, és egyszersmind ez alkalommal
egész Európa bámultára
közelebbi diplomatiai viszonyok alapitására is
követség: küldetett Rómába. Ez utóbbi czél meghiúsítására azonban a*
franczia kormány mindent elkövetett keleti befolyásának féltése miatt.
A' másik rész, midn a' római reformok mindenfelé hasonló törekvéseket
idéztek el, st Olaszország majd minden részeiben komolyabb mozgal,

makat

hadi készületekkel iparkodott biztositani
is, mi komoly vitákra nyújtott
alkalmat. Valamint több mozgalmi merények is, melylyeknek a' beavatkozhatás elidézésére Rómában is kellett volna kiütni, a' mint több helyütt
mégis kezdettek. A' nép azonban békésen, nyugodtan viselte magát. Az
ellenpártok küzködéseiben még több ösztönt és okot talált az olasz egység kifejtésére és elállitására. Ez volt hoszszas id óta a' nemzeti párt, és
a' nép nagy tömegének legfbb törekvése, Mikép valósittassék, több vélemények uralkodtak. Legnagyobb többséggel birt Gioberti, ki az olasz
egységet a' pápa fnöksége alatt kivánta létesíttetni. Ez utón dolgozott
Ballo is, ki minden idegen hatalmat kizárni, és Austriát az aldunai részeken vélte kármentesittethetni. IX. Fiús belátta, mikép a' romai uralom és
befolyás csak az egyesült olasz népségek ragaszkodása által léphet ismét
virágzásba. Ezért lépett az alkotmányos reform terére hogy a' gylölt
absolutismus ellenében a' szabadság és haladás által nyerje meg magának
az olasz népeket. Be kellett bizonyitani, hogy a' világi önkény helyét nem
akarja egyházi, jezuitai zsarnokság elfoglalni. így jött IX. Fiús az olasz
vámszövetség eszméjére is. Hogy biztos és tettleges alapok létezzenek
egy alakitható olasz egységre, melylynek idvel a' római szék lenne képviselje, és Sardinia egyik
alkatrésze. 1847-ben vámszövetségalakitásra hivta fel az olasz államokat. Azon év october havában Toscana,
Sardinia és Roma egyesültek is. Ennek közvetlen czélja csak a' közbens
vámok megszüntetése, és a' kereskedelmi elnyök viszonos felhasználása
volt. A' távolabbi
más, mint ez
's lényeges irány azonban nem volt
alapon elkészíteni, és kivivni Olaszország politikai szövetkezését is. Ez
okból pártolta IX. Fiúsa' vasúti vállalatokat is, több társulatoknak engedményeket adván. A' népek öszszeolvasztására az anyagi érintkezés és
közlekedés legsikeresebb út. így vélte IX. Fius is egy testté olvaszthatni
a' szétszaggatott olasz államokat, miután az anyagi, kereskedelmi sorompók lehullottak. A' pápának reformjai 's fkép a' bíbornoki gylésekben
's más alkalmaknál tartott
szabadelv alkotmányos szellem beszédjei
villanykint hatottak az olasz népségekre. A' két Siciliában felkelések, ég
és felkelést

is

szültek

,

birtokát. Ide czélzott Ferrara megszállása
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nihuleiiri'lé nu)z<>;ilin;ik, ref'unu és e«;y8é^'

tek.

Az

nemcsak

iilkotniányuásáo-

utáni clhatárzó lépések történ-

Sieiliúban, Sai(liniál)an vivott ki fényes

gyzelmeket ii római lüktetéseikre hanem ezek még Helvctiában is gyzelmet szerzettek a' szabadelveknek a' jezsuitapárt megbuktatásával.
Ezekre jöttek Paris februári najgal, Lajos Fülöp elzetese, a' köztársaság
kikiáltása, és egy általános európai forradalom, l^^zen események iijabb
lángokat keltettek fel Olaszhonban is. Így kelletett aztán bekövetkezni
annak is, hogy 1\. Pius reformjai, melylyek egy egészen uj kort, szabadságot, jóllétet valáuak deriteiulk Olaszhonra, félbenszakadtak, és az egyházi államra egy egészen uj idszak érkezett (l.lvóma, római forradalom).
1. Papi jószágok.
Ej;;'yhází javak
Egyiptom (Aegyptus) legújabb története öszsze van olvadva Me/ieweí/
Ali nevével. E' hatalmas egyéniség a'francziák kiszoritása után csakhamar
megismeré tartományának becsét, 's hogy Egyiptom bírja Ásia és Afrika
kapujának kulcsát, hogy Syrlával 's Arábiával kapcsolatban, uralkodik a'
keletindiai legrövidebb 's legkényelmesb út felett, 's hogy világvásárrá és
a' legélénkebb kereskedés középpontjává emeltethetik, ha politikai függetlenségét kivívja. E' czélt tartotta szemei eltt a' merész fejedelem egész
tettdús életén át. Terveit hoszasb ideig ugy látszó fényes siker koronázá.
De a' roszi választott eszközök nem vezethettek teljesen czélra. Mig egy
részrl az európai mveltség több ágát meghonositá országában az általa
behozott nyomasztó adóztatási rendszer , melyly az ország minden erejét
önkény martalékává tévé, nevezetesen azon intézkedés, miszerint minden
egyes solidaritási kötelezettség alá vettetett másoknak st egész kerületeknek adófizetési tehetetlenségeért, az általa követett hibás politika,
miszerint minden alapítványa hasznát 's eredményeit kizárólag hadserege
és meszszeágazó hódoltatási czéljai szolgálatára áldozá, halál magvát veté
mindenbe a' mi jót különben eszközölhetett volna. Elfelejtette, hogy
országának hatalma még csak bölcsjében van, hogy Európa nagyhatalmai
nem fognak neki idt engedni uj hatalmát ugy megszilárdíthatni hogy
terveik- 's érdekeiknek gátlólag vagy csak versenyzleg is léphessen ellenükbe. Gyzelmes szerencsével vivta már le az akadályokat, melylyek
függetlensége ellenében álltak; a' porta gyengesége, melyly ennek még
reformterveiben is nyilván mutatkozott, jó alkalmul látszott szolgálni,
hogy attól egészen elváljon. Megragadta az alkalmat, midn a' porta
hatalma az adrinápolyi béke által csaknem egészen meg volt törve 's
kiterjeszté uralmát Syriára és Arábiára. Már kezében volt Syria, 's a'
porta 1832-ben a' nisibi ütközet után kénytelen volt e' dúsgazdag tartományt neki átengedni. Arábiát is hasonló sors vára midn a' portának
sikerült az európai nagyhatalmakat érdekébe vonni. Mehemed Ali rövid
sikeretlen alkudozások után, elveszte Syriát, kénytelen volt seregeit
Arábiából vlszszavonnl 's ismét az egyiptomi basaságra volt korlátolva,
melylyben csak nagj'nehezen tudta maradékai számára megnyerni a'
Egyiptom Mehemed Ali alatt nem egyébbnek tekinthet,
trónöröködést.
mint a' pasa és családa számára jövedelmez i)000
m. földes magánuradalomnak. Soha még az egyedárusi, népfosztogatási zsarnokrendszer
olyly fokra nem csigáztatott, mint Mehemed Ali országlása alatt.
Egyiptom^ egykor a' eivillHatio l)ölcsje, a' pyramlsek, "s osodamüvek
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mclyly századokon át ismét vadságba 's pusztaságba volt
sülylyedve, és csak legújabb idben emeltetett Mehemed Ali vasakarata
által némi ugylátszó virágzásra, helyzeténél fogva kétségkívül azon rendeltetéssel bir,hogy a' politikában 's történetben ismét jelentékeny helyet
Bármit mondjon is a' szigorú elkölcsbiró azon ravaszságfoglaljon el.
ról, melylyel Mehemed Ali terveit létesité, 's a' kegyetlenségrl, melylyel

mesés hazája

,

—

p. o. a'

mamelukokat

kiirtá és jobbágyait sanyargatá

:

a'

világpolgárnak

lehetetlen örömet nem érezni a' felett , hogy ezen országot , melyly bens
segédforrásai 's fóldirati fekvése tekintetébl Asia és Afrika civilisatiójára
olyly végtelenül fontos, a' rendezett államok sorába belépni látja. Az általa
európaiak segítségével életbeléptetett intézetek
óriási erfeszítéssel
,

Közli. Ism. Tára 10 k. Egyiptom alatt). Uralkodásáfényoldalait eltagadni nem lehet. De az árnyoldalak sokkal

ismerve vannak

(1.

nak némi
ersebbek. Az alkirály csak

dkkel bánt

a'

tudósok,

külföldi

st nemesen

emberileg,

:

mvészek

az országgal

's

kereske-

ugy gazdálkodott,
tulajdona felett ugy

mint saját magánvagyonával, 's annak minden eri és
rendelkezett, mintha a' Fáraók házának minden jogai reá szálltak volna
némi hbéri alkotmány volt
át. Midn M. Ali a' kormányt megragadá
's a'
's a' földbirtoktól évenkinti
a' fekv birtokra nézve napi renden
terménységi képességhez arányzott földadó (miri) fizettetett. Ali nem
találta e' módot czéljaival megegyeznek elkobozta a' magánbirtokban
lev földek nagy részét, 's a' tulajdonosoknak sovány évdijt vetett ki;
egyszersmind a' mamelukok öszszes földbirtokát, st a' kegyes alapítvá:

,

,

;

nyok birtokait is,a'molláhk nagy sérelmével, magányuradalmába olvasztá,
Ezután már semmi sem látszott lehetetlennek. A' kiknek megengedtetett
csak alig tekintethettek azok valódi tulajis elbbi birtokaikat mvelni
donosainak, mert kötelesek voltak az udvart 's minden ahhoz tartozó
,

személyeket fél áron látni el élelmi szerekkel, 's a' kiviteli kereskedésre
vagy gyártásra rendelt fölösleget a' pasának bizonyos önmaga által szabályozott áron adni el. E' felett a' földmvelknek kellett viselni a' hadviselés öszszes terheit is. Ezen súlyt alig volt képes kell arányban enyhíteni
a' béke 's közbátorlét biztositottabb állapotja 's a' rendezettebb közigazAz alkirály nemcsak egyedárus termeszt, hanem egyedárus
gatás.
gyártó is volt. A' földmvelktl féláron elszedett nyers anyagokat gyárai
dolgozák fel a' szövött fonál ismét mérték szerint kiosztatott a' takácsoknak kik kénytelenek voltak azt határozott áron feldolgozni 's ismét
maga kizárólag gyártatott brt, lábbelit 's
a' raktárakba szállítani.
minden ruhanemt ugy bens szükségre , mint külkereskedésre. Még ezen
utóbbiak nyereségébl is részt kiváut magának; ellenben a' kárbani részvétrl hallani sem akart 'stb. 's mindezen otromba intézkedést a' legkeMehemed Ali czélja tehát, mint
ményebb törvények által tartotta fel.
ezekbl látszik, nem egyéb volt, mint európaijavitásokra 's találmányokra alapított önkényes, zsarnoki hatalom. E'czélért épen ugy feláldozta
az igazságot 's emberiséget, ha vele öszszeütközésbe jött, mint a' régi
szokásokat 's vallásos elitéletekct.
Hogy ilyly ers jellem ilylyen az
eszközökben nem válogató vasakarat a' török birodalom eaész ásiai részét
meg nem hódoltatá egyedül az európai hatalmak kölcsönös féltékenysé-
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gének
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Európa békéjét

fentartani

törekv vágyának
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Mehemetl Ali tehát lulnd haláláig alkirály és a' magas porta vazallusa
maradt, 's mint ilylyen, némi csekély adót fizetett, melyly azonban soha
sem tette csak 25-öd részét is évi jövedelmének. így fia Ibrahim pasa is,
M. Ali halála után (1. Mehemcd Ali, Ibrahim).
Egyiptom alkotmánya katonai önkényes uralkodás. Az alkirály ministeriuma áll egy elnökbl (Kiaga Bey);egy hadügyministerböl (Janitsár
Aga); katonai rcndorministerböl (Uali); polgári rendörministerböl (Bash
Aga) kereskedési ministerböl (Mohtesib), egy kincstárnokból ftívámfelügyelbl 's élelmezési fnökbl. Személyét biztos testrség veszi körül,
's GOO palotar, kiknek
kamarási nevük van. — Az ország kerületekre
van felosztva melylyeket állandó fizetéssel ellátott kerületi tisztviselk
kormányoznak, kiknek mindennem nyomás és ajándékadás el van tiltva.
Ezt az alkirály magának tartja fel.
A' büntet igazság törökösen gyakoroltatik. A' polgári ügyeket egy évenkinti Stambulból jöv kádi itéli el
a' sheikek társaságában. xV perbeli tárgytól 4 pctnyi perdij fizettetik,
:

;

,

,

—

—

raelylynek ^^,-de a' kádié, Vi"^^^ ^^ ülnökbiráké.
A' sajátképi Egyptom
népessége 'IW^ millióra becsültetik, kik közt löO ezer kopt, 2,250,000
arab fellahk kik falukon laknak 150 ezer a' pusztákon bolygó beduin,
25 ezer görög arab, 20 ezer zsidó, 20 ezer syriai, 10 ezer örmény, 20 ezer
török 's albániai, 7500 aethiops 4000 frank, egy pár száz mameluk. A'
népesség az elnéptelenít adó- és egyedárusági rendszer következtében
inkább fogy, mint szaporodik. A' koptok az ország öslakosi eutychiánus
keresztyének 's patriarcha alatt állanak, kinek széke Kairó. A' Fellahk és
Bedlnek mohamedánusok. A' Fellahk, kik az egész népesség háromnegyedénél többet tesznek ki, ujabb utazók bizonysága szerint, épen nem
olyly megvetend népfaj mint a' milylyennek elnyomói rajzolni szokták.
Munkás, tanulékony,
engedelmes, jó bánás mellett igen ragaszkodó
és háládatos 's noha a' katonai szolgálattól irtózik, ugy hogy ennek
kikerülhetése miatt évenkint sokan mcgcsonkitják magokat, ha harczba
vezettetik, vitéz. Velk vivta ki Mehcmed Ali gyzelmeit, általuk alapította meg hatalmát, 's töltötte meg pénz- és magtárait; általuk létesítette
Az egyptomi hader áll 28 ezred
európai tervek szerint óriási munkáit.
gyalogságból (82,400 ember), 15 ezred lovasságból (12,000 f), 4 ezred tüzérbl (6000 f), öszszesen 101,000 ember ;e' felett mintegy 20 ezer rendetlen sereg, albániaikból bcdulnekbrstb. álló. De az ezredek ritkán teljes
számúak rendetlenül fizettetnek 's a' nagy zsold a' pasa egyedárusága
miatt, kitl minden élelmi 's ruházati czlkket venni kell, csak névszerintivé
lesz. A' tengeri er áll lllinea hajóból, 6 fregatté, 5 corvett, 9 brigg, 's
egy pár gzhajóból. Ha azoiroan a' jelentékeny hadi er bármi módon megsemmisül kiegészítése a' kimerült, velig szopott országban lehetetlennek
mutatkozik. Ez a' Mehemed /l/«-féle rendszer természetes következése.
Egyiptomról szóló ujabb nevezetes munkák Sl. John Egypt and ]\I.
Ali, or travela in the Valley of tlie Nile; Webster
Travels Richardson :
Travcls; Carnes Letters from the East Michaud és Povjoulat Correspondence d'Orient; Cadnlréne és Brenrery L'Egyptc et la Turquie de
1829 a 1834; a' ragusai herczeg utazása; Lane Manners and customs of
T.
the modern Egyptiens; Wctghorn Egypt as it is in 1887. 's a' t.
Eg;yiptoiiií szein^yulailÚ!^ (ophthalmia aegyptiaca), ragályos szembe;
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tegség, inelyly ujabb idkben itt ott mutatkozott különféle országokban,
de csak elkülönözve, és csupi'iii Egyiptomban gyakran és tömegesen. Leg-

erösbben dühöngött Napóleonnak egyiptomi hadseregében melylynek
egy tizede szenvedett e' betegségben. Hasonló sorsa volt az 1801 3-ban
oda vitt angol seregnek is 's mindkett elhozta magával e' vészes nyaEurópába. Francziaországban 1813 15-ben a' szövetséges
valyát
hatalmak sergeit is megragadá a' nyavalya 's ezek által átültettetett
Német- és Oroszországba is.
h.
Ehrenberg (KeresztélyGottfried), kitn természetbúvár 's Egyiptomban és nyugati Ázsiában tett utazásairól hires szül. 1795. Delitzschben
Sachsen tartományban. Tanult 1815 óta Lipcsében. Engedve a' természeti tudományok iránt kora ifjúsága óta benne él hajlamának, 1818-ban
Berlinben az orvostan és sebészet tudorává lett 's ekkor irá a' „Sylvae
micologicae herolinenses''' czimü beiktatási értekezést, mint a' legkisebb
léteges testek kifejldése fölött tett hoszszabb vizsgálódásainak rendszeres
eredményét. A' gombák és penész képzdésérl 1820-ban adta ki bvebb
észrevételeit. Ugyanekkor a' bonni természetvizsgálók leopoldi akadémiájának is tagjává ln. Régi
vágya akkor ment teljesedésbe, midn
a' berlini tudományos akadémia 1820. évi aprilban neki 's a' vele rokontörekvésü Dr. Hemprichnek módot nyujta tudományos utazásra kelhetni
Egyiptomba, hová épen akkor MinutoU tábornok szándékozott régiségbuvári szándékokkal. Eleinte két évre volt kiszámítva az utazás, melyly
azonban késbb a' tudományos eredmények által érdekelt hatóság részérl
hat évre terjesztetett ki. 1820. évi augustusban Triestbl Alexandriába
majd
hajóztak 's elbb MinutoU társaságában, azután attól megválva
Hetnprichhel együtt, majd külön külön megvizsgálták a' lybiai tengerpartot, Alexandriából egész Kasr-Eschdaebieig mentek 's a' Jupiter
Ammon oázán keresztül Alexandriába tértek viszsza. 1821-ben KözépEgyiptomot látogatták meg különösen a' Fajúm körüli pyramisokat 's
,
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Thebán

Dongoláig nagyobb útra keltek. Dongóidban, hová
1822. évi februárban értek, Abdiin Beg kormányzóval barátkoztak meg,
ki midn E-t. egyszer rajzolva találta felszólitá hogy számára egy vártervet készitene. Bármint mentegetdzék is ez e' részbeni tudatlanságával, kénytelen vala mégis e' munkának alája vetni magát, miután a'
kormányzó azt állitgatá, hogy E. mégis csak többet fog érteni a' dologhoz mint
maga. így készité el E., Kasr Dongola El Gedide várának, a'
kormányzó mostani ersített székhelyének tervét 's maga is bámult,
midn nem egészen két hónap múlva tervének teljes kivitelét szemlélte.
Ahdim Beg ótalma alatt nvomult E., és Hemprich, fölötte háborús idkben
Fels-Dongolában Ambukohlio-. Az utóbbi kirándulást tn innen a'
sivatagba Sennaar felé, E. viszszamaradt hoszszu ideig szenvedve embereivel együtt veszélyes váltólázban. 1823. évi tavaszszal Damiette környékét keresték fel Alsó-Egyiptomban 's ezután Suezbe indultak. Syriában
és Arábiában tett változatos vándorlások és vizsgálódások után azon
szerencsétlenség érte E-t, hogy leghbb barátját és útitársát Hemprichet
elveszítse, kit Massanában, az arábiai öböl egy szigetében, ért utói a'
halál. Berghaus földrajzíró akként tiszteié meg ket, miszerint két e'
tájon lev külön szigetcsoportot „Hemprich és Ehrenberg-szigeteknek^'
~
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el. 182<>. <'vl öázszel tért E. Eiirópábíi viszsza 's Berlinben mej;érkezvón
számos kitiintett'shen részesült. Az ottani eíj;yetemnél az
orvostan r. k. tanárává 's akad. tagjává neveztetvén, módja volt benne,
hogy sok évi utazási ta[)asztalatait kidolgozhassa. Megjelent tle: „JSatur(/rschirlttliche Reisen tlurrh Nonldfrtini und Wcstasien in den J.1S20
2^k
ron ír. F. Hemprirh und ('.(í. E/ircnhcrff. Herl. 1828". Ugyanott „Syvibolac phijs/rac^- (}j<tmniiilium Arium Inserlorum AnimaUuni crertebraforuni)"- Ezek folytatásaként tekinthet
„hOrallenfkiere des rotlien
Meeres'-, mint szinte
^,Die Akalephen des rothen Meeres". 1829-ben E.,
liose Gus:ítái>vsú együtt Humboldt Sándor útitársa volt ennek az Altai
hegyekig terjedt ázsiai útjában.
Legeredménydiisabb munkásságot E.
azonban a' létegfs testek mikroskopi vizsgálataira fordított 's e' téren
tévé a' legnagyobb 's legfontosb fölfedezéseket. E' tárgyra vonatkozik
számos, késbb kiadott értekezése. Legfontosbak e' részben az ázalékférgek 's azoknak felette változatos létegzete csodálatos formái és életviszonyai fölött tett vizsgálódásai. Cuvier
ki azonban késbbi munkáit

nevezett
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már nem

is

érte

meg

,

azt

monda

felfodözésekröl

e'

:

,.E'

felfedezések

egészen megváltoztatják az eszméket, 's felforgatják az eddigi rendszert;
azok közé tartoznak, melylyek korszakot képeznek a' tudományokban".
1838-ban E. Franczia és Angolországba utazott 's jelen volt ez évben a'
Newcastleben tartott természetvizsgáló gylésen. Tagjává ln a' legkiakadémiáknak 's maga az angol Koyal society is kinevezé
tagjának. 10. ir;lnya nem ment ugyan minden egyoldalúságtól, mindazáltal a' vizsgálódások körüli hség és kitartásban nincs ki fölülmúlja.
P.
Chreiifel^ (Ján. Mlh.) jeles austriai gazda, kinek fleg a' juh- és méhtenyésztés körül igen nagy érdemei vannak. Sokat tett a' parasztok állapotának javítása ügyében is. jMunkái: Zehn Gebote der höhern SchafZ'Urlít
Anweisung zur Bienenrjucht Vber das Electoral-Schaf : Ueber die
Ohrenkrankheit der Schafe ; Darstellung einer neuen Schafkultur; Die
Hochpunkte der heutigen deutschen Landu'irfhsckaf'f 's a' t. Megh. 1843.
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:
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lombard-velenczei kormánvszéknél 's az alklrályi irodilban, azután pedig az egyes, udvari cancellariánál
szolgált, hol 184G-ig, midn hivataláról leköszönt, udv. titoknokságot
viselt. Buzgó 's kitn tehetség tagja volt az alsó austriai rendek tartomány-gylésének 's easinójának, 's egyike a' legmveltebb és szabadl>an

,

Prágában

's

Bécsben

,

ejjv ideií; a'

\

Arnim.
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elvbb

egyénlségelínek, kik Metternich hg. nyomása alatt is kifejlettek.
's vágyai az 1848-iki bécsi mártiusi napok által
életbe léptek,
1848. aprll közepén a* fels austriai rendek által a' német
elparlameuthez követül küldetett 's az abból alakult ötvenes igazgató
választmány tagjává lett. Frankfurtból azonban csakhamar viszszatérvéu
szorosb hazájába, Bécsbe ott több választmányban mködött. Onnan
austriai követté neveztetett ugyan ki a" német birodalmi parlamenthez, de

Miután pártjának eszméi

,

,

nem

mint Wiener-Xeustadt választott képviselje jelent
országgylésen melylynek egyik másod-elnökévé
emeltetett. A' parlamenten nem tartozott a' sokszavuak közé. Tagja volt
azon küldöttségnek, melyly János föhg. meghivására Frankfurtból
Grátzbe ment. Elnöki hivatalában nem igen mködött, 's a' második elnök
választásnál nem ohajtv;in kijelöltetni, kimaradt, de aug. els napjaiban
már követül küldetett a' német birodalom részérl Angliába, hol 1849-iki
január végéig idzött, de sikeretlenül, 's hol fleg a' schleswig-holsteinl
kérdés feletti diplomatikai tanácskozásokban vett részt, id közben többször hivatván Frankfurtlm. Schmerling ministeriuma Frankfurtban leköszönvén 's helyébe Gagern lépvén, Andriáni is lemondott követi állásáról,
's azóta
semmi hivatalt nem visel. Nevezetes röpiratai .,Oesterreichs
Zukirnft," melyly a' benne lev szellem 's nyilt szinteség által szerzjének hirét megalai)itotta 's a' forradalom elnyomása után a': .,Centralisation und Derentralisation in Oesterrei<:h." czim, melyly szinte nagy
ezt

el

meg

a'

vállalta,

's

frankfurti

,

:

,

figyelmet gerjesztett, a" napi kérdések egyik legfontosabbikát tárgyalván.
Andriáni báró igen kedves külsej, karcsú, úrias viselet "s modorú, szevilágos
retetreméltó, nyájasan komoly, "s széles olvasottságú, eszmedús
fej fiatal férfi, kire a' birodalomban még szép szerep várhat. írásmódja
nemes, bátor, szinte, de vad szenvedélyességre sohasem ragadtatik.
Politikai hite: elhatározott, gyors, de józan, 's nemcsupán a' dúlásbnu
,

—

gyönyörköd

haladás.
T.
Aruiiii (Adolf) Henrik) gróf, porosz minister

,

a'

régi

Arnheim nem-

zetségbl, melylynek gazdag majorátusát birja, szül. 1803-ban. Hivatacsaládi befolyás 's gazdagság által
los pályára lépvén szellem, születés
segittetve
olyly gyorsan haladt azon, hogy alig 30 éves korában már
aacheni kormányelnök ln. Késbb Merseburgba ment hasonló minségben hol igen népszertlen volt , 's kevés id múlva Posenbe tétetett át.
a' német elem pártolása miatt gylöltté lett Flottoell helyébe. Oda mene,

,

,

,

^mmnak

feladása volt
teléhez nag)' remények köttettek. Az aristocrata
poseni lengyel nemességet , melyly a' hivatalnokok uralmát nehezen
trte , Poroszorszáo-D-al kibékéltetni. Ezt várták tle 's e' reménj^nek
nem teljesülte elhidegitette iránta a' részvétet, melylyel fogadtatok. Örültek, midn távozott. Most Amim belgyminister lett. Az alkotmány elöa'

,

készitésének ideje volt, 's ^r«mtól ismét sokat vártak, mert bureaucrata,
szó gylöletes értelmében, sohasem volt, 's mindenkor sok önállóságot
bizonyitott. Semmi sem volt olyly ijeszt, mint a' bureaucratai rendszer,
's
ugy tekintetek mint a' ki a' bureaucratiai rendszert utáló uj porosz
nemesség közt, melyly angol mintára vala alkotandó jelentékeny szerepet játszandik. A' hegy azonban, hoszszas vajúdás után , egeret szült.
Túlságos fogalmak a' korona jogairól, merevény raga.szkodása az önz
41 *
e'

,

,

Auerswald.
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bureaucratiának addigi hatalmához ezek valának a' szikh'tk, mik közé az
alkotmányjavaslat beszorult 's naprc'jl napra inkább öszszetüpörödött.
Amim a' rendi jogok kiterjesztése mellett küzdött, 's ki merte mondani,
hogy a' nép nem természetes ellensége a' koronának. Késbbi rendi
mködése bizonyitja hogy mint minister az alkotnuínyja vaslatot nem
pártolhatá. Azonban az alkotmány szulemlését titok tátyola tédé, 's Amim
csak keser roszalást aratott. Itzsldn és Ilecker sért modorban utasíttattak ki Poroszországból, 's e' rendszabály
a' vendégszeretetnek ez
indokolatlan 's durva megsértése általános neheztelést gerjesztett. A'
német nép haragja, a' valódi okozók helyett, Amim grófot éré, mint
szkkebl rendszabályt nem holyeslé, 's a'
belügyministert
bár
a'
ministeriumbói kilé[)ett. Bár nem vala minister valódi alkotmányos értelemben, mások bnének íélelsségét magára vévé 's a' közvéleménynek
magát t'eláldozá. A' nyugpénzt viszszautasitá, de helyét a' státustanácsban megtartá. Megjelent ekkorában az „Administrations Glauhenshekenntlíiss des Grafen Amim", de a' szerzséget Amim el nem vállalta. Az
egyesült országgylés megnyitása uj pályát nyitott eltte. Ott lt az
urak házában (Herren Curie) 's aristocratai parancsoló állást vett. Buzgó
tisztelje levén az angol állapotoknak, eladásai az angol parlamentre
emlékeztettek. Az alkotmányt szigorú formákba akarta önteni 's e' formák minden következményeit tisztába hozni. Szónoki tehetsége többször
jelentékenynek mutatkozott. Logikai bizonyítása sokszor ers volt, lelkesülni sohasem tudott. Beszédei szoros okoskodások lánczolatai
de
szárazak. Mester abban, hogy a' törvényeket világos, félreértést nemenged kifejezésekben formulázta. Korona és rendek közti öszszeütközések eseteiben örömest lépett fel közvetítül. Kötelessége teljesítésében
mindenkor jogszeret, részrehaj latlan, lelkiismeretes volt. Személye nagyon emlékeztet egy angol gentleman feszes tartására ugyan e' typust
viselik finom, rendes, szilárd arczvonásai, okos kék szemei, hoszszu egyenes orra 's szke haja. Hangja jól zeng, de nem tetszhetik aristocratai
modora. Az ut*')bbl évek vihara ismét ministeriumba emelte Amim grófot,
de épen ezen idkben legkevésbé számolhata népszerségre.
T.
Auerswald (Alfréd) porosz minister, eredetileg szász régi családból,
melylynek tagjai Szászországban 's Hessenben magas hivatalokat viseltek, de a' melyly késbben keleti Prussiába költözött át. Atvja knigsbergi elnök volt
ki birtokain a' jobbágyság rabszolgai attri's els
,

,

,

,

,

,

,

;

—

,

,

bútumait megsznteié, 's a' honvédelmi ügyben munkásán fellépett. A*
köuigsbergi fiskolában tanult midn Napóleon Elbábóli kimenekülése
is fegyverre szólítá. Önkénytes szolgálatot tett egy dragonyos ezredben. Hazajötte után egyike volt a' Burschenschaft alakitóinak
melylybe
de a' Kotzebuek,
tileg a' volt önkéuytcsek lehelitek nemes szellemet
Kemptzek 'sa't. undok árulkodó rendszere feldúlta ez intézetet. 1819-ben
státusszolgálatba lé})ett, 18o0-tól 1844-íg a' rosenbergi kerületben volt
Landrath, egyszersmind családi jószágait kormányozván. 1837 óta a'
keleti prussiai tartománygyülés tagja volt 's 1840-bcn tle jött ki az
öszszes közös országgylés indítványa. Az 1844-ben Berlinben öszszehivott rendi bizottmányok tanácskozásaiban szinte elkehí részt vett. Az
egyesült országgylésen szabadelmü, de engedményekre hajló képvisel
,

t

,

,

Baroche.

Beaumont,
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volt ezen engedékenysége azonban nem gyávaságból hanem épen ereje
önérzetébl 's azon hitébl származott, hogy az ellenfél elbbutóbb lerakja
fegyvereit, 's pedig annál hamarább, minél kevésbé ingereltetik. így p. o.
az ismeretes óvástétel aláirói közt volt de egyszersmind eszközlé hogy
végképpi szakadás ne következzék be 's ezáltal azoknak haragját voná
magára, kik az országgylés elhagyása által akarták elhatározottságukat
bebizonyítani. Adresse-módositványa adott irányt az egész országgylésnek. Auerswald szilárd jellem 's gyakorlati ember. Beszédein azonban
aesthetikai báj, 's bizonyos dísz ömlik el, melyly eszméinek erteljes
következetességét nem gyengíti ugyan, hanem szelidíti. Szilárd, élesen
metszett arczvonásai
egyenes szépalkatú orra, kifejezésdús szája és
szemei vannak; vonásainak jelleme ers 's elhatározott, melylyet nem
könnyen felejt el ki egyszer reá nézett.
T.
;

,

,

,

,

,

—

,

B.
Baroche Charente

inferleure

követe

a'

franczia

nemzeti gylésen

Napóleon Lajos belügyi ministere, szül. Rochelleben 1803; ügyvéd volt a' párisi felebbviteli törvényszéknél 's az ügyvédi kamra elnöke
(batonnier); 1847-ben a' légion cVhonnew tagja, és rocheforti követ a'
Bowröon-palotában. Igen munkás, erélyes 's alapos tudományú jogtudós
világos és kerekded szónok; jellemérl, függetlenségérl igen jó vélemény volt a' legújabb idkig, midn, mint belügyminister, a' rend rügye
alatt
reactiónak egyik f zászlósa lett. Az alkotmányozó gylésbe
megválasztatván, a' külügyi bizottmányban vett részt, két kamrarendszer
mellett szavazott, de azt akarta, hogy a' ministereket a' gylés válaszsza.
Ujabb idben napról napra sülyedt elbbi népszerségében st a' republicánus lapok gylölsége senkit sem ostoroz ersebben, megtagadott
elvei 's szemtelen renegátsága miatt, mint Napóleon Lajosnak, e' hü ministerét, ki Carlier rendrfnökkel a' szabadság minden ártatlan mozgalT.
mában anarchiát, 's rend és tulajdonjog elleni törekvést lát.
Barrot (Ferdinánd), Napóleon Lajos ministere és seinei követ a' nemzetgylésen. Mint ügyvéd, 's mint politikai jellem, állandóan bátyjának
Odilon-Barrotnnk zászlaja alatt haladott, kinek rögtön elmellztetése
Már 1842-ben követ volt,
után azonban 1849-ben helyét foglalta el.
's akkor a' dynastiai ellenzékhez tartozott. Fleg Algier gyarmatosításának tárgyával foglalkodott, 's ezért 1848-ban Algier választá képviseljéül. Barrot Férd. nem volt akkor republikánus, 's a' halványabb színe's

mköd

,

—

—

zet

követekkel szokott szavazni, de lassankint megszinesedett, 's olyly
hogy a' köztársasági elnöki hivatal fötitoknoka lett 24000
frank fizetéssel.
T.
Beaumont (Gusztáv), sarthei követ a' fr. nemzetgylésen. Szül. 1802.
A' restauratio alatt közügyész volt a' seinei törvényszéknél,^ de e' hivatalát 1830-ban elveszte. Azután Tocquemlle társaságában Ejszakamerikába ment a' fenyít rendszer tanulápa végett, melylyrl jeles munkát
irt. Viszszatérte után ismét hivatalt viselt, 's a' legkitnbb democrata
irók közt foglalt helyet. 1840-ben követté választatván folytonosan az

jól vitte ügyét,

—

,

Beckerath.
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Bédean.

ellenzékkel szavazott, félelincüt ellensége a' ciihliictiuk. iiiejylyet éles logikájával ostorozott. A' iH'S[)ul)Hka életbe lé[)tével ismét népképvisel lett,
's e' minségében a' külügyi bizottmány tagja; ('(ir(ii<//i(ic alatt követ az
angol udvarnál. Lelkes barátja 's szónoka a' j(')zan deniocratiai hala-

dásnak. - T.
Kc'C'kcrath

(Hermann). ,, Nincsenek seim hoszszu sorban bölcsin
atvámnak szövszéke mellett állott'' Bechevalh o" szavai, miket az egye,

porosz országg} illésen mondott, legjobb bevezetésül szolgálnak e'
Családa Jülieh herczegségbl származik, honnét
mennonita hite miatt elzetett 's Krel'eldbe vándorlott. Beckerath Péter,
llermannak atyja, elbb szöv-kézmves volt, azután törvényszéki
szolga. Herntann 18()2-ben született, öt testvér közt legía'egebbik, kik
most egyenkint tehets keresketlk. Molenaer bankárházba állt ügyvivnek
azután társnak, mig önmaga banküzletet nem nyitott, melyly a"
rajnai porosz tartományban egvik legnagyobb. A' mostani porosz királ\
thrónra léptével élénkebb politikai élet kezddvén Beckerath alapos jogi
és nemzetgazdasági tanulmányok által készült a' pályára, melylyre
polgártársai becsülése kiszemclé. Elkezde egyszersmind szül városának
szerkeztette
lapjában czikkeket írni 's a' rajnai tartományi gylésben
a' tenyit törvényjavaslat elvetése miatti feliratot a' királyhoz. A' közelebbi
ülésben ismét az ellenzék sorain ült, "s alkotmányt sürgetett. 1844-ben
elnöke lett a' krefeldi keresked törvényszéknek, 's annak megbízásából
több jeles emlékiratot készített a' rajnai iparosok számára, melylyek a'
berlini szabad kereskedési elméleteket jól megczibálták. Fellépése az
egyes, országgylésen még erteljesebb volt, melylyre, valamint a' frankfurti parlamentre is követül választatott, noha már ekkor polgártársai
haladott szelleméhez képest igen mérsékeltnek látszott. Beckerath igen
vallásos költi kedély. Mindenekeltt egységet, kibékülést, egyetértést hirdet. Mint szónok beszédének finomsága 's dísze által feltn eladásait elégiái érzelem gyöngéd lehellete lengi át melyly olylykor igenis
nagy lágysággá fajul. Kalmár létére sokkal kedvesbek eltte az erkölcsi
mint az anyagi érdekek, 's tartománya anyagi érdekeit mindenkor kész
Beckerath magas, karcsú,
volt alárendelni magasb tekinteteknek.
csaknem száraz alak, sötét hajai alatt szabad homloka emelkedik, hegyes
alsó rész arczán széles arczcsontok ülnek ki mély szemei 's finom szája
h.
legszebb részei hangja teljes és zengzetes.
Bédeaii (Mária József), seinci követ a' fr. nemzeti gylésen, 's tábornok. Szül. 1804-ben 's neveltetett a' st. cyri katonaiskolában. Algierba
küldetvén, részt vett az ottani legfontosabb hadviselésekben; vitézsége 's
katonai tehetsége gyors elléptetéssel jutalmaztatott, 's jelenleg osztálytábornok. A' februári forradalom óta Parisban van, 's nehéz körülmények
közt szilárd és nemes viseletet bizonyított. A' köztársaság kikiáltása után
az els katonai osztály parancsnokává neveztetvén, nagy szolgálatokat
tett a' respublikának. A' juniu.^i lázadás alkalmával Caraignac mellett
munkálkodott, nagy lelki jelenlétet 's rettenthetleuséget tanúsított és
ersen megsebesült. A' ConstHuantehan mérsékelt de szinte republikánusnak mutatta magát.
egyéniség, kinek szive, feje 's karja igazi
kincsek Francziaországuak. - T.
sült

jeles íérfi életrajzához.
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Csehország.

c.
Csehország. Az austrial birodalomnak a' német szövetséghez tartozó
tartományai közt egyik legfontosabb, st több tekintetben mondhatni legfbtosabb. Területére nézve ezek közt legnagyobb, 943' 7
geogr. mérföld. Alsó és fels Austria, Morvaország,Porosz Szilézia, Szász- és Bajorország közt fekszik. Xémetország felé mindenütt öszszeesnek politikai
határszélei természetes határai>'al a' Böhmerwald-, Fichtelgebirg-,Erzgebirg, Isergebirg- és Riesengebirg hegységekben. Nincs olyly éles természeti határokkal elválasztva Morvaországtól
ámbár a' saar-i hegység itt
is vízválasztót képez az Elba vidékéhez tartozó Csehország 's a' Dunavidékéhez tartozó Morva közt. Egálja, változó légmérséklete mellett egészséges 's átalában, kivált az Elba völgyében szelíd, de a' magasabb hegyes
vidékeken durva. Közép évi melege 7"9' Reaum. Hegyei ásványokban
gazdagok; ásványos vizei világhirüek. Földe átalában középtermékenylegtermékenyebb a' leitmeritzi és eaazi kerület
ségü
melyly Csehország gabonás:inak tartatik. Ellenben háládatlan a' föld az Erz- és Riesengebirg maga-abb vidékein
valamint a' közép Elbavidék homokos
lapályain. Egyébiránt Csehország magas iparú ország. Még magasabban
álímipari, mint mezgazdasági tekintetben. A' befejezéséhez közelg
vasuthálótól, melylynek középpontja Prága, mind a' bel mind a' külforgalom lengületére nézve igen sokat remélhetni. Csakhogy e' miatt sokhelyt fadrágaságról kezdenek panaszkodni, 's e' körülménynél fogva csakugyan több üveggyár meg is szüntettetett. Az öszszes országos terményzet értéke egy pár évtized óta rendkívül öregbedett csakhogy itt
is, mint Európának minden magasabb iparfejlettségi fokon álló országá-

D

,

:

,

,

;

a' mind élesel:)ben kitn ellentét a' mindig növeked proletárság és túlságosan gazdag földbirtokos urak és nagy gyárnokok aristokratiája közt. Azért hallható sok i)anasz a' falusi nép sülyed erkölcsisége 's a' lopások növeked száma ellen.
Az 1849. martius 4-diki birodalmi alkotmány következtében a' birodalom minden koronaországában, melyly éknek egyikét Csehország képezi,
az mindenütt ujjal
a' régi közigazgatási szervezet tarthatatlanná válván
felcseréltetett fel; Csehország uj közigazgatási szenvezete a' császár
ségének 1849. aug. 4-rli legfelsbb határozata által álla2:»ittatott meg;
melylynek következtében régi közigazgatási felosztása 17 kerületre "s
Prága városára, mellztetvén, uj közigazgatási felosztást nyert. Jelenleg
Csehország felosztatik 7 kerületre (Kreis), melylyeknek mindenike töbl)

ban felmerül

,

járási kapitányságot foglal

magában (Bezirkshauptmannschaft); minden
Es

járási kapitányságban több bírósági járás (Gericlitsbezirk) foglaltatik.

mérpedig I. A' /?rá^a2 kerület székhelye Prága; kiterjedése IOG'9
föld, népessége 604,477 lélek. Következ járási kapitányságokkal 1. Smic'Aow ; melylyben foglaltatik a' smichowi, königsaali, berauni, unhoschti
az eulei, rziczani birósági járásokkal. 3. Carol?bírósági járás. 2. Eule
;

,

brandeisi birósági járásokkal. 4. Ilakonitz-,
rakonitzi,pürglitzi,neustrasehItzi és launi birósági járásokkal. b.Schlan,
schlani, welwarni és libochowitzi birósági járásokkal. C. Blelnik, a' mel-

nentluil, a' carolinenthali és
a'
a'

niki és raudnitzi.

7

Przihrum

,

a'

))rzibrami és dobrzischi,

8.

Horzowiv
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a' horzowici (^8 zbircnvi birósáí^i járásokkal. E' kerületben fekszik Csehország fvárosa Prága, melyly azonban mellzve a' járási kapitányságot,
közvetlenül a' kerületi kormánynak van alárendelve. IT. A.' hndireisi kerümérföld, népessége 7á,484 lélek. Járási kapitánylet. Területe ir)8'3
ságok 1. Biidiceis', bírósági járások Biuhveis Lischan
Schweinitz,
Frauenbei'g, INIoklanthein. 2. AVM/Ma«; birósági járások
Knnnan, Kalsching, Oberplan. o. Kapliíz, birósági járások Kaplitz, Gratzen, Hohenfurt. 4. Nevhous; birósági járások
Neuhans, Lomnitz, Wittingan, NenBistritz. . T«6í>r, bir(')sági járások: Tábor, .íungwosL-liitz, Sobieskin, Wessely. G. Miililhansen: birósági járások: jNIühlhansen, Sedletz, Bechin. 7.
Pilgram; birósági járások Piigram, Patzau, Kamenitz, Pocatek. 8. Beneschau; bir. jár Beneschan, Neweklau, Wlaschim. 0. Wolitz; bir. jár.:
WotitzSeltschau. 111. Pardiibitzi kerület, területe loO' mérföld, népessége 698,389 lélek. Járási kapitányságok 1. Pardtibitz birósági járások:
Pardubitz, Ilolitz, Przelautsch. 2. Kolin, birósági járások
Kolin, Kaurzim, Kohljanowitz. 3. Schwarz-Kosfeleiz; birósági járások
SchwartzKosteletz, Bohmiseh-Brod. 4. liítenberg, birósági járások
Knttenberg,
Czaslau. D. Ledeíscli, birósági járások Ledetsch
Unter-Kralowitz. (5.
Deutsch-Brod, birósági járások Dentscb-Brod, Ilumpoletz, Polna, Przimislau. 7. Chotieborz; birósági járások
Chotieborz, Ilabern. 8. Chrudim;
birósági járások
Chrndim, Xassaberg. 9. Hohenmouth ; birósági járások:
Hohenmauth Skiitz (Richenburg) Hlinsko. 10. Leitnmischl ; birósági
járások Leitomischl, Pelicka. 11. Lanskron : birósági járások
Landskron, Wildenschwerd. IV. Gitschiiii kerület. Területe 143*1
mérföld,
népessége 896,985 lélek. Járási kapitányságok: 1. G/ÍAT/i/rt, birósági járások Gitschiu, Lomnitz, Sobotka, Libán. 2. Königgracz; birósági járások
Königgracz, Neclianitz. 3. Königinhof: birósági járások
Königinhof, Jaroraierz. 4. Trautenaii ; birósági járások
Trautenau, Arnau, Marschendorf, Schatzlar. 5. Braunau birósági járások Brannau, Golitz. 6.
Beichenaii ; birósági járások Eeichenau, Adlerkosteletz. 7. Seuftenberg;
birósági járások
Senftenberg, Grulich. 8. Neustadt ; birósági járások:
Neustadt, Nahod, Dobruschka. 9. Horzic ; birósági járások Horzic, NeuPaka. 10. Hohenelbe ; birósági járások
Hohenelbe, Rochlitz, Starkenbach. 11. Podiebrad; birósági járások Podiebrad, Königstadl. 12. AVmhidschow ; birósági járások Neubidschow, Chlnmetz. 13. Turnau ; bírósági járások Tiirnau Böhmisch-Aicha. 14. Semil; birósági járások
Sémii, Eisenbrod. 15. JnngbnnzJau ; bir. jár
Jungbunzlau, Münchengratz,
Veisswasser. 16. Nimburg ;h\Y. jár. :Niinburg, Benatek. V. f?o/ím?srA-L<'í/)pai kerület területe 72 mérföld, népessége 541,582 lélek. Járási kapitányságok 1. Boliniisch Leippa ; birósági járások
Böhmisch Leippa,
Niemes Haida, Zwikaii. 2. Beichenberg ; birósági járások
Reichenberg, Gablonz, Tannwald. 3. Vriedland ; bir. járás
Friedland. 4. (label;
bir. járások
Gabel Kratzau. 5. Telschcn; bir. járások Tetschen, Bensen, Böhmisch Kamnitz. (i. Aiíssig
bir. járások
Aussig, Karbitz. 7.
Schlukenau ; bir. járások Sclukenau Ilanisbach. 8. Rumbiirg : bir. járások Rumburg, AVarnsdoif. 9. Dauba ; bir. járások Dauba, Wegstiidtl.
10. Le?7/;íc;7Zs; bir. járások
Austha. VL Égeri
Leit meritz, Lobositz
kerület j területe 127'8
méríold, néi)essége 560,384 lélek. Járási kapi,
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Eger ; yÁrási h'ir.
Eger, Wilclstein, Asch. 2. Falkenau;
Falkenau, KönigSAvai-t. 3. Plun; bir. járások Plán, Tepl.
bir. járások
Taeliau, Pírauenberg. 5. Carisbad;
4. Tachau
AYeseritz
Carisbad, Ellbogen, Petschau. 6. Luditz, ; bir. járások: Lubir. járások
ditz, Buchau. 7. Grasslttz ; bir. járások: Grasslitz, Neudegg. 8. Joachimsthal; bir. járások: Joachimsthal, Plattén. 9. Saaz; bir. jár. Saaz, Postelberg, Kornotau, Sebastianberg, Podersam, Jechnitz. 10. Kaaden; bir.
Brüx, KatharinaKaaden, Presnitz, Duppaii. 11. Brüx; bir. jár.
jár.
berg, Görkaii. 12. Teplitz ;h\ic.'ykv. Teplitz, Ossegg, Bilin. VII. Pilseni
mérföld, népessége 635,553 lélek. Járási kapikerület területe 159,3
tányságok 1. Pihen ; bir. jár. Pilsen, Tusclikau, Mies, Staab. 2. RokiRokitzan Blowitz. 3, Kralowitz ; bir. jár.: Kralowitz,
izan; h'ir. jár.
Manetin. 4. Klattau ; bir. jár.:Klattau, Planitz, Neuern. 5. Przestitz ; bir.
járások Przestitz, Nepomiik. 6. Bischofteinitz, bírósági járások BischofteiTauss, Neugedein.
nitz, Hostau, Ronsberg. 7. Tauss ; bírósági járások
Schüttenhofen, Berg-Reichenstein.
8. Schüttenhofen ; bírósági járások
AVinterberg, Wollin. 10. Prachatitz ; bir. jár.:
9. Winterherg ; l)ir. jár.
Pisek, Wodnian. 12. Síra/com'í;^;
Prachatitz, Netolitz. 11. Pisek ; bir. jár.
bir. jár.: Brzeznitz,
Strakonitz, Horazdiowitz. 13. Brzeznitz
bir. jár.
Prága
Blattva, Mirowetz. Csehországi régi 17 kerülete következ volt
városa, Kanrzim, Beraun, Bidschow, Budweis, Bunzlaii, Chrudim, Czaslau, Ellbogen, Klattau, Königgriitz, Leitmeritz, Pilsen, Prachin, Rakonitz, Saaz, ésTabor.A'statistikai viszonyok eladásánál magunkat a' régi
mivel ezeknek az uj felosztás
felosztáshoz vagyunk kénytelenek tartani
szerinti eladása tetemes egybeállitási munkát fog igényleni azok részérl, kiknek kezeinél az eredeti anyagok találtatnak. Csehország népessége
1841 végével 4,279,189 lélek volt; az öszszes birodalom népességének
majd egész 12%; ezek között férfi 2,044,390,
2,234,799 tehát a' férfi
népesség aránya a' nihez 100
111 Prágában 100 116. Mivel 8 év
alatt a' népszaporodás ^%Vo tett, 1850-en valószín népessége 4,515,400.
mérföldre 4,740 lakos; legsrbb a' népesség a'
Atalában esik egy
bunzlaui kerületben, egy mérföldre 6087; a' königgratzíben 6162; 's a'
leitmeritziben 6281 lakos egy mérföldre. 24 élre esik egy születés; 106
férfigyermek-születésre esik 100 leánygyermek-születés; 54 törvényes
gyermek születésre 10 házasságon kivüli. 57 gyermek közül 1 halva születik. 35 élre esik 1 halálozás 100 nhalálozásra esik 102 férfihalálozás;
erszakos halál az öszszes halálozásnak 1" ^ teszi. ()szszesen jelenleg a'
születések 148,000 és 149,000 között, a' halálozások 120,000 és 121,000
között, 's igy a' születéseknek a' halálozások fölötti fölülsége 55,000 körül
van. 122 élre esik évenkint 1 házasság. Van Csehországban atalában
286 város, 279 mezváros, 12,053 falu, öszszcsen község 12618, ház
mérföldre esik 13 község, 612 ház, 1030
576,976; család 971,583. Egy
caalád; 's 100 házra atalában esik 732 lakos.
Származás és nyelvre nézve a' németek száma mintegy 1,500,000, a'
cseheké 3 millió; a' cseh népesség uralkodó Kaurzim, Beraun, Chrudim,
Czaslau, Prachin, Rachonitz és Tábor kerületben a' német a' Budweis,
Ellbogen, Leitmeritz és Saaz kerületben, a' többiekben vegyesen találtatnak csehek és németek. A' csehek a' 6-dik század vége felé törtek be
tányságok
bir.
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a'

germán Markomannok nagy részben

és Rhetia tiirtományokba nyomultak.

a' római Noricum
A' viszszamaradt németeket a' cse-

hek nagyobbrésziut a' hegyek közé szorították 's a" határszélek felé; 's
csehek elválasztjiik az jiiistriiii és alsó bajorországi németeket a' sziléziaiktól. A' német nyelvhát:! r Morvábi'tl Königsek és Neuhausnál leszáll
a' Moldowa viz vidékébe, melyly fels folyásában mellékvizeivel együtt
német. A' határ mind a' Bölunerwald szélén vonul el. Továbbá az Erz,
Kiesen- ésFichtelgebirgrul lejöv minden viz folyáf>a kisebb vagy nagyobb
hoszszában német. St a' (Jsehország és Morva közötti hegységben is
meglehets kiterjedés darabokon uralkodik a' német nyelv. Azonkivüi
van egy nagy német nyelvsziget Iglau körül kisebbek liudweis és Brumagának Prága
deck körül; valamint a' nagyobb városoknak mind
vidékének tetemes német népessége van. A' nyelvhatárt az országhatárával egybevetve kitnik, hogy Cyt^ehország délnyugoti iiatára kisebb, ellenben éjszaknyngoti határa nagyobb niértékbeiinémct. Allitották, hogya' cseh
azonban ezt legalább jelenre
elem folyvást fogy a' némettel szemben
kétségbe vonhatjuk, tekintve azon nagy viszszaiiatást, melyly ujabb idkben a' szlávságban a' németség ellenében támadt. Azonban most is uralkodó a' német elem a' városokban, kivévén a' legújabb években Prágát;
valamint a' fnemességnek is legnagyobb, 's a' papságnak nagy része
határozottan német. Csehországban a' protestantismus olyly mély gyökereket vert egykor, hogy volt id midn a' cseh rendek nagyobb része
tanainak hódolt; hanem az 1620 nov. 8-kán a' fehér hegynél történt ütközet után megersödött 's újra kiterjedt a' római katholika vallás uralma.
Jelenleg a' lutheránusok és roformátusok száma alig töbl) tíO,ÜOO-nél. A'
zsidóké mintegy 70,000. A' szláv és német elemnek ingadozó küzdelme,
valamint ama véres vallásfelekezeti viszályok, melylyeknek színhelye volt
Csehország, a' csehek különben jó lelkületének némi komorság bélyegét
nyomta 's olyly bizalmatlanság szellemét táplálta melyly szerencsétlen
újítási kísérletei után konokul ragaszkodik a' hajdani szokásokhoz. Sokan
tápláltak politikai ujjászletési 's önállósági álmokat, azonban tekintve
azon kötelékeket, melyly ek régi történetét ísémetország történetéhez csatolják, e' vérmes remények megvalósithatását senki sem gondolhatta. De
hasonló hangulat tagadhatlanul létezett a' népben, 's elre lehete gyanitni, hogy beálló bonyodalmak vagy felkelések esetére Csehországban tétethetnek hasonló kísérletek, mint azt az 1848-diki júniusi események tanúsítják. Csehországban a' német dolgosabb és okosabban munkás mint a'
cseh, 's kivált az éjszaki kerületi németek az egész birodalomban kitüntea'

,

,

:

,

,

magokat iparos munkásságok és vállalkozó szellemök által. De a' cseh
eleven, élénk, költi, mint azt a' zene iránti hajlama 's tehetsége is bizonyítja. Atalában elmondhatni a' csehekrl, hogy magasabb fokon állanak

tik

többi szláv nemzetségeknél, 's politikai képzettségre nézve az austriai
birodalom népei között is kitntetik magokat. Ismeretes dolog, hogy a'
tudósok közötti legels híres nevek jó része cseh származású; hogy a'
mathematíkai tehetség, melylynél az austriai tüzérség olyly jeles állásjíOntot foglal el, külöiiösen Inmos Csehországban; 's hogy az igazgatás
számára a' legfels hivataloktól kezdve a' legalsókig kidönösen sok tisztviseli szolgáltat. A' mveldésnek e' magasabb foka viszszatükrözdik

a'
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a' cseh nyelv és irodalomban is, melyly hatalmasabb lengületet kapott a'
lengyelnél is, valamint régi irodalmi emlékeik a' szláv népek közt leg10-dik századba felnyúlnak. Aranykora a'
meszszibb hajdankorba
a'
16-ik század elején volt, 's ezntáni rögtöni bukása 's pangása utánuj emelkedése a' 18-dik század végével, méginkább a' franczia háborúk végével
kezddik, midn az addig elnyomva volt nemzetiségek olyly hatalmasan
,

kezdenek mozogni.
Gazdasági statistikai viszonyait illetleg, következket közölhetünk
A. Földmvelés. Van 4,286,409 alsó austriai hold szántóföldje, 3,133
hold szlje, 997,553 hold rétje, 686,258 hold legelje, 2,638,809 hold
:

erdsége

a'

kataszteri felmérés szerint

e'

;

szerint

használt földének ösz-

szesége: 8,612,162, tehát a' használatlan föld kiterjedése mintegy 876,000
hold. Termeszt évenkint 5,498,370 alsó austriai
búzát, 13,863,880

mér

mér
mér

mér

mér

rozsot, 7,803,880
árpát, 13,238,404
zabot, 52
törökbuzát öszszesen gabonát 40,450,000 mért; 45,958 mér paszulyt,
babot, 694,310 mér borsót 498,351
lencsét; ösz55,877
szesen hüvelyes vcteményt 1,294,506 mért; burgonyát 16,432,521 mért, 2,252,586
répát, 2,259,825 schilling káposztát, 1,290,600
gabonát, 50,599 akó bort
27,831,271 mázsa szénát 29,007,808 mázsa
szalmát, 237,530 mázsa lentt, 7,842 mázsa kendert, 104,567 mázsa len,

mér

mér

,

mér

mér

;

,

magot, 38,315 mázsa komlót, 20 mázsa dió-olajt, 8072 mázsa lenmagolajt, 15,047 mázsa repczeolajt
öszszesen 23,139 mázsa olajt; 3,155
mázsa mézet, 2613 mázsa viaszt, 511,726 mázsa vaj és tejnemüt, 323,005
mázsa sajtot, 53,197 mázsa gyapjút, 12 mázsa selyemgubót; 248,861
öl kemény fát, 2,428,788 öl puhafát; 4,176,087 mér szenet: ezen és
más földtermények öszszes pénzértéke 204,434,100 ezüst forint, melylytöl földadó fejében fizetend 5,334,568 ft. Állattenyésztése következ
lábon áll Van 150,660 darab lova, 1,012,217, szarvasmarhája, 1,660,370
juha, 70,650 kecskéje, 238,750 sertése a' szarvasmarhák közt különösen
753,780 darab tehene. B. Bányászat. Evi bányatermény
arany, magán
bányákból 4 márka; ezüst kincstári bányákból 20,967 márka, magán
bányákból 2,506 márka; öszszesen 23,473 márka; czinn, 877 mázsa; réz
32 mázsa; ónércz 20,629 mázsa; tiszta ón, 1,155 mázsa
nyersvas kincstári 33,353; magán bányákból: 221,037, öntött vas kincstári 19,817
mázsa, magán bányákból 116,378, öszszesen 390,585 mázsa; timsóll,963
mázsa, rézvitriol 4,396 mázsa, vasvitriol 85,952 mázsa; arsenik718 mázsa,
kén 8,272 mázsa kszén kincstári 37,839 mázsa
magán bányákból
4,647,509 mázsa, grafit 18,962 mázsa; a' fenebbi bányatermények pénzértéke öszszesen 3,712,478 ft. C. Mipar. A' birodalomnak minden koronaországai között kitünteti magát Csehország lakosainak iparossága és ipar
készítményeinek menynyisége által. Az ország, melyly köröskörül a' közép
föld felé lejt hegyekkel van környezve épen földmivelésre kevésbé termékeny 's alkalmas vidékén bir minden elemeivel 's feltételeivel az erteljes iparnak. A' hegységek bérczoldalait 's lejtit még csak egy részint
használt erdk boritják; számtalan soha ki nem apadó patakok és hegyi
folyók rohannak, kivált az Erez- és Óriás-hegységrl alá nagy eséssel a'
völgyekbe, 's kitartó, csekély költséget igényl ervel hajtanak különbféle
mhelyeket. A' kszén, melyly azonban az erdk gazdagsága miatt vilá,

:

;

:

;

,

,

,
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gért sem használtatik közün8éí>esen, tle inelylynek mintegy 5 millió mázsát
évi bányászata az öszszes birodalmi kszén nyereménynek mintegy
felét képezi, a' természet jótékony törvényei szerint gazdag érczerek 's
menetek kivált vas szomszédságában 's közelében jön el, 's ezen öszszeköttetésben az iparnak egész jövre állandó, tartós alapot biztosit. Bánya-

tev

,

's más többféle íoldnemek kedveznek a' mintegy benszülött
legnagyobb íbjldésre jntott üvegiparnak, porezellán 's kedénykészi-

virág, kovaes,
és

tésnek, holott

sngárszerüleg öntözött középfold élelmiszereket
és Sudethegység lejt
oldalai fonásra leojelesebb lent nynjtanak. Az ipar az egész országra fel
van oszolva, de különösen a' határszéleket követi széles övezetben, 's
iparágok szerint, egyes csoportozatokk;i alakul. Legnagyobb mértékben
zik a' mipart a' határszéli német lakosok különösen ;t' türelmet és
kitartást igí'nyl kézmzeti ipart lenben, pamutban, gyapjúban
az üveg
finomitást, holott a' csehnek sok sajátságos ügyessége van érez- és famüvekben, 's elszeretettel viseltetik a' mezgazdaság minden ágai iránt. A'
pamutfonás
tanyája az éjszaki hegységek mentében van a' Fichtel- és
Erzgebirgtl a' Riesengebirgig, a' pamutszövés leggyakrabban fordul el
az Ellbogcn, Leitmeritz Bidschow és Königgnitz, különösen pedig a'
Bunzlau kerület éjszaki részében, a' pamutszövetnyonitatás az utóbbiban és Prágában a' posztó és gyapjuárukészitésnek középpontját képezi
a' bunzlaui kerületnek éjszaki csúcsa, holott a' lenipart kiválólag a' szomszédos leitnieritzi, bidschowi és königgratzi kerületben zik. Az üveghuták legszámosabbak a' Böhmerwald nyugoti és a' morva Sudetek keleti
vidékén, ellenben az üvegfinomitás a' leitnieritzi kerület keleti részének
sajátja, valamint az üveggyöngyök és üveg drágakövek készitése a'
bunzlaui kerület éjszakkeleti részéhez tartozik. Porezellán és kedény
és nyers

a' lblyókt(')l

anyagokat gazdag választékban, az Óriás

,

,

f

,

;

kiválólag az ellbogeni kerületre szoritkozik, ebben és a' pilseni kerületben találtatnak az érczmühelyek és chemiai gyárok ; ezen utóbbiban , a'
berauni kerületben és a' Sudeteken a' vashámorok, aztán ('s a' rakonitzi
kerületben) a' kszén, holott a' leitmeritzi és ellbogeni kerület lapályain
hatalmas rétegei találtatnak a' barnaszénnek a' répaczukor- és szeszgyárak a' közép földön vannak elhintve. Mindennem müipari terményzés
közé})pontjaiul tekintendk Reichenberc/, gyupoutja a' birodalom leg:

f

miparosabb vidékének mindennem

posztó, gyapjú, len, pamut, \s kötött
árukra, továbbá gépgyártásra nézve; Prága kartonnyomtatás és érczárukra nézve; Haiclu üvegfinomitásra,*G'í'r</5írí?/(/és Trantenun lenárukra.
nézve. Koppant haladásokat tett Csehország az utóbbi két évtizedben a'
müiparos fejldés pályáján, elsajátítva a' külföld ismereteit és saját találmányokkal gazdagulva, a' nagy földesurak gyámolitása és serkentése
mellett de a' müiparos foglalkozás legfontosabb ágai még nagyobb fejldést fognak nyerni, miután a' befejezett állodalmi vasút az országot a'
birodalmi fváros közvetlen szomszédságába, 's gyors közlekedési öszszeköttetésbe hozza az adriai tengerrel és az alsó Elba vidékével. A' mipar
egyes ágainak alhisa következ 1. Porezellán. és kedémj ; gyárok száma
'61. A' Steingut (kedény) és fayence-áruk készítésének a' birodalomban
ftanyája Csehország, nevezetesen Stcinilúien berezeg Lobkoritz , és
Carlsbad mellett AJlrohlauhww Noirotnij gyára tünteti ki mag:ít az anyag
;

:
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jósága, a' máz fejérsége és tartóssága, festése és jutányos ára által. A'
porczellánkészitésnek igen kedvez a' teni észét, mivel, kivált az ellbogeni
kerületben, minden megkivántató nyersanyag, porczellánföld, (Kaslin),

kitn menynyiség és minségben található. Innen van,
hogy Csehország 10 porczellángyára közül 8 néhány órányira köröskörül
kovács, agyag

kaslin lelhelyétl. Az üzlet kiterjedése és árui jósága által
schlaggenwaldi gyár {Haas és Mohiing), áruiban tiszta és finom
az anyag és máz, fényzési czikkeinek szép az alakja és festése; az ellbogeni {Haidinger testvérek) melylynek áruit a' tükörsima máz és tzállóság ajánlja. Mázos vasedények készittetnek Joachmislalhíin. Hires a'
Schwarzenbergiele grafitgyár Schtcarzbachhan. 2. üceg és tükör; gyárok
száma 161. Az üvegkészités Csehországban egyik legrégibb 's legnagyobb kiterjedés iparág
melyly ország alacsony munkabérén kivül
bvelkedése által a' megkivántató nyersanyagokban, mint quarz, hamuzsir,
agyag, mész, gipsz, ércz-élecsek, valamint erdgazdagsága által erre
mintegy a' természet által rendeltetve lenni látszik. Egyébiránt a' csehországi üvegipar magas lenglete 1825-el kezddik, mióta meghonosittattak a' legújabb javitások, 's azóta a' készítés sokkal tökéletesebben 's
olcsóbban zetik. Jellemzi azt a' kristály tisztasága, tökéletes készítés,
mvészi köszörülés, metszés, festés, 's azon mód melylyel az üvegnek a'
drágakövek minden színe megadatik. Az üvegipar Csehországban több
ágra oszlik, melylyek néha egymással öszszeköttetésben zetnek; ilylye-

fekszik

kitn

a'

a'

,

,

,

nek homor- tábla- tkörüveg, csillárüvegek, üveggyöngyök, üvegkövek
készítése, üveg és tkör-kös'/örlések, 's a' nagy részt külön zött üvegfinomítás. Legnagyobbszerü üveggyárok a' Harrach, Bouqnoi
Abele és
Kinskyí'élék. Üveghuta van 85. A' cseh üvegiparnak nagy különbfélesége
és terményeinek különböz értéke mellett öszszes készítményeinek menynyiségét és értékét nehéz meghatározni. Körülbell tehetni 190,000 mázsára
10 millió ]).ft. értékben. 3. Vas ; vasolvasztó
ver puddlíng és henger
mhelyeinek száma 131
vasáru mhelyeké 51. Elállít nyers vasat
435,247 mázsát 1,883,953 ft. értékben a' feldolgozott vas menynyisége
215,059 mázsa 2,094,469 ft. értékkel. 4. Más érezek és érczmüvek gyárok száma 39; legfként zetik az érczvegyáruk, mint gombok, csatok,
,

,

,

,

;

:

gyrk készítése

Peterswaldhdn és körülötte a' leitmeritzí kerületben.
Faáruk; gyárok száma 33, különösen Prágában 21 asztalosáru-gyár,
gyermekjátékok a' magas hegyi vidékeken. 6. Papir, kártya, papirszönyeg, 'stb. gyárok száma 18, ezek közt 15 papírgyár; azonkívül 108
papirmalom, melylyekben foglalkozik 2,282 személy, melylyekben elállittatík öszszesen 532,238 rizma papir 1,201,553 ft. 's egyéb papirnemüekkel IVg millió ft. értékkel. Csehországban ezen iparág az enyvespapir feltalálása ideje óta honos, korán elterjedt 's minden német tartományok között leginkább elhaladt volt, 1830 óta némileg hátra ment, nem
állhatván ki mindenben a' versenyt a' belföld nagy uj gép papírgyáraival,
's a' külföld felemelt
vámaival. 7. Pamiitipar, gyárok száma 227. A'
pamutfonógyár ok száma 81, a' finom fonógépeké 1718, ezeken az orsók
száma 352,127, a' közvetlenül itt foglalkozó munkások száma 7,514, felhasználtatik Qgj év alatt 7,571,810 font pamut
elállittatik fonal
5,714,733 font; fenmarad használható pamuthulladék 197,704 font, hasz5.

;

,
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Az

csaknem kizárólag a' 60-dik
azontolül igen csekély menynyiscg. A' pamutszövés igen cl van terjedve, kivált az ország éjszaki részéhen. íjzen ipar:igat i)l viillalat zi részint saját épülcléhen
részint küu béres takácsok
által, kiket közvetlenül, vagy láctoraik által i)amuttal ellátnak. LegnaHalhatatlan 511,Ü94.
fiiionisági

szám

elállított fonal

alatt való,

,

gyobb mértékben zetik

a' })amiitszövéö a' bunzlaui kerület éjszaki csúcsában lleichenberg környékéi), hol néhány mé'ríoldnyi területen egyéb
iparágak mellett 27,000 szövszék számhilható
melylyek évenkint
300,000 tlarabot szulgáltatiiak, nyerskartont 3'/2 millió forint értékben,
a' priigai
kartonnyomtató gyárak számára. Csehországban öszszesen
100,000 szövszék van, 150,000 munkással. Különös ágát kéjjczi Rumburgban a' manchesterszövés, évenkint 1)0,000 darab 750,000 ft. értékben. Gépszövszékek behozatala megkisértetett Prágában 's I.(Oclio\vitzban. Az öszszes cseliországi pamutszövipar évenkint 3 millió darabot
(40-50 rtjével) szolgáltat 10 millió ft. értékben. Jó kelet mellett 4 millió darabot is. A' birodalomban Csehország volt az els, melyly a' kartonnyomtatást azon állás])ontra emelte, melyly a' chemiai bámulandó elmeneteleknek 's uj gépek feltalálásíínak megfelel. Közép és közönséges
nyomtatott árukra iegtöl)b intézet van Prágában és környékén öszszesen van 74 nyomtató gyár (Prágában 14, környékében 29), 20,000 munkással, melylyek szolgáltattak 1,2(32,000 darabot
ezek közt 1,065,300
közönséges, 70,000 darab finom kelmét, 252,000 tuczat kendt; 's öszszes
értéke 12,870,000 ftot tett. Ezekbl esik a prágai vidékre 700,000 darab
6,224,000 ft. értékkel. 5. Len és kenderáruk, gyárok száma 15. A' lenipar
a' csehországi iparnak is egyik legrégibb 's legfontosabb ága, ámbár ujabb
iílben a' kifejldött pamutipar által tetemesen korlátoltatott 's a' vele
foglalkozókra kevésbé jutalmazóvá vált. A' lenfonás még csaknem kizáróA' határszéli vidélaíi' kézifonás és a' heovi lakosok mellékfofibdkozása.
kéken Xachodtól Tetschenig a" népesség 4 része legalább az évnek egy
részén át orsóval foglalkozik, 's ezeknek fele állandó fonó, mintegy 90,000.
A' gyolcs árának sülycdése, 's a' legtöbb fajta szövetre jelesebb gépfonal
versenyzése mellett a' fonás munkabére ugy alászállott hogy szorgalmas
fonónak, st sok hegyi vidéken 14
16 órai munka mellett, 2
3 krajczárt
tesz. Ide járul még, hogy a' roszul készített lenbl öregek 's gyermekek
által font egyenetlen fonalból egy neme szövetik a' legdurvább vászonnak, melyly rendkívüli olcsósága miatt keletnek örvendett volt az éjszakamerikai egyesült állodalmakban, de az ottani vámtariíFa fölemelése óta
többé nem küldhet. Különben Csehországban olyly tökélyre vitetett a'
kézi fonás, hogy egy darab finom fonal 16,800 rfnyi
csak l^/\ latot
nyom. Az üriáshegység lenfonal-menyuyisége évenkint 6*2 darab a'
cseh lenipar szükségletének csak felét fedezni. Vau három gépfonás is,
öszszesen 5,000 orsóval. A' leuipar legfontosabb ága a' gyolcskészités.
Kereskedés számára dolgoznak a) a' többnyire hegyek közt lakó úgynevezett kereskedelmi takácsok, kik családj okkal együtt kizárólag a' különb,

;

,

'

,

—

—

,

,

gyolcsnemüek szövésével foglalkoznak. Többnyire magok vásárolják
's mihelyt kész egy darab, azonnal eladják, hogy uj fonalt vehesközönségesen egy
senek mi fenmarad, képezi a' takács munkabérét
kereskedésnek
a'
szövszék után naponkint 10 12 kr. Képzelhetni

féle
a'

fonalt,
;

—

,

,
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minden ingása milyly gonoszul hat viszsza a' takácsok ezen osztályára,
kik áruikat mindig azonnal eladni kénytelenek, bj a' falusi takácsok; ezek
földmüvelök, kik a' szövést mellékfoglalkozás gyanánt zik saját lenök,

böl fonnak fonalt,

's

ebbl többnyire csak

házi vásznat készitnek

's

a'

osztály, elélésére nézve nincs

gyolcsgyüjtknek eladják. Mivel pedig ezen

függ

kizárólag a' szövésre utalva és saját fonalát szövi, nincs olyly
helyzetben, 's valamivel többecskét nyerhet de nem képezheti ki
,

,

magát
melylyek vagy

finomabb fajták készítésére, cj vannak gyolcsgyárak
intézeti szövszékeken (ilylyenek azonban kevesen vannak), vagy kiszol,

's csak a' kész szövetet fejéritik 's készípedig Csehországban a' lenipar elbbi virágzásából sokat
vesztett, mégis ezen iparágra nézve a' birodalomban ma is legels tartomány.Nyers gyolcs évenkint elállittatik 1,500,000 darab a' kereskedés számára (45 röíjévcl) értéke 10,500,000 ft azonkívül a' szövk háziszükségeire 160,000 darab 1,500,000 ft. értékben. A' lenipar különös nemét képezi
a' czérna és seritett áruk készítése, a' lenszalagkészités, évenkint 2 millió ft. érték áruval. A' lenáru- készit intézetek évi nyeresége 1^2 miHió
festett szövetekül
ft. A' lenárufestés elvesztette régi jelentségét, miután
többnyire pamut vagy gyapjú, vagy selyemkelmék használtatnak. Viaszos
vászon évenkint 2000 darab állíttatik el. A' leniparral öszszesen foglalkozó személyek száma 280,000 's öszszes évi értéke 17 Vamillióft. (5. Vegyes
szövetek 's áruk, gyárok száma 40. Itt leginkább megemlítend a' csipkekötés, melyly éjszaki Csehországban az érczhcgység magas vidékein a'
szegény népesség f- keresetmó(íját képezte. A' bobbinetszék feltalálása
eltt 40,000 ember foglalkozott vele, most 10,000. 7. Selyem és selyemkelmék, gyárok száma 8. 8. Posztó és gyapjukelmék
gyárok száma 146.
Gyapjuterményzése évenkint 4,865,600 font. A' gyapjuipar legfontosabb
ága a' posztókészités. Fközéppontja Reichenberg, hol ezen iparág mind
menynyiség, mind minségre nézve igen magas álláspontot foglal el. Van
itt 3 posztógyár és loOO posztósmester. 1400 szövszéken évenkint 80,000
darab posztó(23 rfjével) készíttetik 7 millió forint értékben. Epületekben és gépekben 6 millió ft. töke fekszik 's a' jwsztó kézmzetnél foglalkozó munkások munkadija IV2 millió ft. E' készítmény legnagyobb része
a' posztósok czéhére esik, melyly bizonyára legtekintélyesebb e'
testület a' birodalomban. Egyéb gyapjukelmék készítése mintegy 80 év
óta ültettetett át Reichenbergbe és környékébe 's gyorsan felvirágzott,
mivel ott tenyészésének minden feltételei feltaláltatnak. Liebig gyapjú
kelmegyára itt legnagyobbszerü gyár az austriai birodalomban
8000
munkást foglalkoztat ; ennek magának terménye évenkint 60,000 darab
különbféle gyapjukelme 2 millió forint értékben. A' többi ilylynemü intézetek évi terménye 1 millió forint, 's Reichenberg gyapjuiparának öszszes
évi értéke 10 millió forint. Csehország öszszes posztó 's egyéb hengerített
gyapjukelme évi készítménye 186,000 darab 10,820,000 ft. értékkel. Ezen
50,000 mázsát nyomó kelmékhez megkívántatott 90,000 mázsa gyapjú,
melyly 70 fonógyárban 125,000 orsóval fonatott meg 60,000 mázsa fonallá. Egyéb (nem hengerített) gyapjukelmék készítése évenkint 270,000
darab 25,000 mázsa sulylyal, 6,000,000 ft. értékkel. Es Csehország öszszes gyapjuipara elfogyaszt 125,000mázsa gyapjút, elállít 456,000 darab

gáltatott fonalt bérért szövetnek,
tik el.

Ámbár

;

,
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,
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kelmét 10,820,000 It. értkben. Ezenkívül vannak még a' kötött gyapjú
áruk; csak harisnyaköt 1110 van, 's korábbi idkben ezen iparág még
nagyobb mértékben zetett midn kébzitnuMiyével tetemes kereskedést
ztek keletre a' Levanteba. Külünös nagy kiterjedéislíen zetik egyszersmind a' veres török sipkák készitése; minden elszámlált különböz gyapjuáruk évi értéke 20,120,000 forint, i).
és más nemesitett állati termények, gyárok száma 50, az öszszcs brterményzés évenkint 191,000
mázsa lO,tJ30,000 forint évi értékkel. 10. Chemiui termények, gyárok száma 93, ezek terményeinek évi értéke 5,000,000 forint. 11. Forrott és égetett italok, gyáraik száma 211. Ser. A' serfzések száma 1052, melylyekben készittetett 3,378,119 akó ser, melylybl 1 lakosra esik évenkint 33
kupa ser, melylynek értéke 13,700,000 forint volt és melylytl seradó
fejében több mint 3,000,000 ezüst forint fizettetik. Pálinka. Pálinkagyár
üzlet van 34, mesterségszerüleg zetik 7()5 ])álinkafzben mellékfoglalkozáskint 429 fzben, melylyekben elállittatik 325,574 akó pálinka,
melylybl egy fre esik 32 kupa 1,953,500 forint értékkel. 12. Czukor és
sziirup, gyárok száma 51. Külföldi czukor finomítása Csehországban eseévenkint öszvesen 10,000 mázsa, ellenben
kély kiterjedésben zetik
korán kezdetett a'répaczukor-készités és nagyon elterjedt, a' répaczukormelylyek 790,500 mázsa répát dolgoznak fel és
gyáraknak száma 37
34,900 mázsa finom czukrot állitnak el IV2 millió ft. értékben. 13. Gép,
szerszámgyártás 'sat. gyárok száma 42. 14. Könyc és knyomtatás, gyárok
Csehországban öszszesen 1389 gyári üzlet van, 3300 keresszáma 35.
kedés, különösen 5 váltóház, 4 nagy kereskedház 45 posztókeresked,
520 folyó singes árus, 30 gyolcskereskedö, 17 selyemkeresked, 17 diszés könyvárus, 40 papírkeárus, 2139 füszeranyag és vegyes árus, 50
resked, 34 nyers terményekkel keresked, 74 nürnbergi árus, 3 berchtoldsgadeni árus, 243 vasárus, 8 olasz gyümölcsárus, 134 különbféle más
kereskedés és lerakó. Kézi mesterségek a) fogyasztási tárgyakkal foglalkozó rendri mesterségek öszszesen 41,288, különösen mészáros 7509,
molnár 0594, kenyérsüt 5088, finomsüt 247, czukrász 115, gyümölcs és
veteményes kertész 113, halász 83 serfz 917, pálinka és rosólisfz
705, fogadós és vendégls 1220, ser, bor és pálinkakorcsmáros 9052,
kávés 109, csokoládkészit 15, több efféle mesterember 8855. b) Nemfogyasztási tárgyakkal foglalkozó rendri mesterségek öszszesen 45,280,
különösen lakirozó 74, gyógyszerész 100, borbély 37, kutcsináló 3, kádár
1874, korcsolyás 39, bérkocsis és fuvaros 070, hajfodrász 52, üveges 1454,
fakeresked 290, kovács 0847, mész és téglaéget 259, kmives 1353, lókeresked 103, kéménysepr 222, sza})panyos 1055 hajó és tutajmester
,
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köszörs 201, lakatos 1384, szabó 9700, czismadia 12,010, keményít
készít 74, kfaragó 229, zsibárus 328, asztalos 4200, pogácsás 000 ács
1194, más efféle mesterember 513. A' rendri mesterségeket üz kézm09,

,

veseknek öszszege 80508. c) Kereskedelmi mesterségek öszszesen 44,127;
különösen arany és ezüstmives 154, réz és pecsétmetsz 34, rézmves 81,
harang és sárgarézönt 48, bronzmvész 2 17, t, csavaró 's többefíele csináló 119, kardcsináló 52, czinönt 107, pléhes 330, drótkoyács 980,
vászonfehérit 203, pántlika, bárposztócsináló és posztókészit 3018
laony és selyemkelmekészit 570, czérna, gyolcs, pamut és pamutkelme,
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keresked 2087, szövetnyomtató 109, paszományos 72, kalapos 696,
kötélver 704, paplanos 23, bútoros 34, szcs 1054, esernykészit 20,
börkészitö 473, kesztys 369, timár 1648, szíjgyártó 595, nyerges 659,
fest 750, szitaköt 136, kefeköt 84, szalmakalapkészit 25, kosárköt 59,
puskacsináló 267 füss 251, esztergályos 608, kerekgyártó 2210, faszerszámkészit 317, türészmolnár 61, fizekas 1672, kmetsz 129, órás 344,
réz és knyomtató 40, kártyagyártó 17, könyvköt 293, fest 100, gépész
64, orgonás hangszerkészit 189, olajkészit 57, házaló 's kisboltos 9747,
hamuzsii-éget 286, egyéb kereskedelmi mesterséget
654, különféle
kereskedelmi árukalmárok 3964. Minden mesterséget zök öszvege
130,695. d) Különös foglalkozások öszszesen 5581, különösen ügyvédek és
ágensek 173, épitmester 38, nevelintézettulajdonos 33, polgári orvos
883, sebész 1055, bába 3588 'sat. A' kincstári utak hoszsza 460 Vj raföld,
a' csinált országutak hoszsza 1489 mfóld., öszszesen 1908 's '/j. Van Csehországban 1765 katholikus 53 protestáns plébánia, a' papi javadalmak
jövedelme 1,103,123 forint; a' katholikus papság száma 3676, azonkívül
83 klastromban 1175 szerzetes, 154 apácza, a' klastromok öszszes jövedelme 240,373 forint. Protestáns pap 53. Van benne a' prágai egyetem,
melylyen a' tanulók száma 2,700 és 2,800 közt szokott lenni; 3theologiai
tanintézet, 3 bölcsészeti tanintézet, egy rendi mipari intézet Prágában
800 tanulóval, 22 gymnasium 5,700 tanulóval (Az évi ösztöndijak öszszege 6150 forint). Két reáliskola, 1 gazdasági intézet Krumauban, 8 vasárnapi ipariskola
20 egyéb köztanitóintézet, egyszersmind nevel és
képz-intézetek 1785 növendékkel, 21 magán-tanitóintézet. A' népnevelés
állása következ van 48 normális iskola, 3418 elemi iskola és 43 leányiskola, öszszesen 3509; azonkívül 3412 Ismétl iskola; az Iskolába járó
gyermekek száma: fiuké 382,580, leányoké 355,403, öszszesen 737,983,
alkalmazva van 1383 katechlzáló 3201 iskolamester, 2682 segéd. A'
népiskolák öszszes költsége 509,880 forint. Jótékony intézetei: 32 kórház
1,136 ágygyal, 1 szülház 88 ágygyal, éven át 10,840 beteggel és 139,875
ft. költséggel; a' szülházban egy év alatt 2,245 beteggel, 11,466 ft. költséggel; 20 katonai kórház 19000 beteggel, 1 rültek háza 523 beteggel,
78,100 ft. költséggel, 359 ápoló-ház, melylyekben 4,205 egyén nyer
ápolást 156,759 ft. költséggel, melylybl egy éven át egy fre 39 ft. 25
kr. esik
944 szegények intézete melylyekben 33,436 szegény részeslttetik 281,769 ft. költséggel, melylybl átlagosan 8 ft. 2ó kr. esik egy fre.
Csehország politikai 's társadalmi állapotja megítélésénél legfontosabb
a' tizenháromszázad óta fenálló, de az
tekintetbe veend szempontok
utóbbi évtizedekben sokkal nagyobb élességgel felmerült nemzetiségi
,
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;
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németes cseh- szláv elem közt; a' vallási és egyházi viszoaz ujabb idkben feltnt növekedése a' proletárságnak városokon
és falukon, melyly, mint több esemény bizonyította, érdekeinek öntudatára
jni 's igényeket emelni kezdett végre legalább történeti szempontból
ellentét a'

nyok

;

;

meg
a'

emlékeznünk a'
kormánynyal szemben.
kell

politikai jogositványnyal

birt

rendek állásáról

A' cseh- elem uj lengülete azzal kezddött, hogy virágzása korából a'
hajdani emlékeket elszeretettel fölelevenítették; 's hogy kivált ,,a' cseh
társaság" az ország történetének gazdag emlékeit szorgalmasan gyjtötte.
Vj

h.

hm.

Tár. 11. ht.
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Csehország áltaUíban gazdag mindennem egyesületekben, ámbár a' régi
auötriíii kormánypolitika é})en nem engedett szabad me/öt a' társnlási
s/ellem gátolutlan tejldésének. így alakultak társaságok a' cseh irodalom
és nyelv emelésére, valamint egy hazafiúi mkedvelk egyesülete melyly
Prágában tVescókat testet a' hazai történetbííl. Sot egy gazdag cseh azon
eszmét forgatta iéjél)en, hogy Walliallát alapítson Prága mellett, azt a'
csohség lisei Ottokár, Huss Ziska 'sat. szobraival íélékesitend. Cseh
színház alapíttatott, 's jutalmak tzettek ki cseh eredeti di-ámákra. Még
tbntosabb az iparegycsület által elhatározott 's minden oldalról folyó
,

,

,

atlakozások által gyámolított alapítása egy mintaipartanodának, melyly
egyszersmind tulajdouképeni valódi nemzeti népiskola legyen a' cseh
ifjúság számára. Különös figyelem fordíttatott a' sajtóra. A' cseh nyelven
megjelen hírlapok és könyveknek száma beltartalmas becse tetemesen
gyarapodott, mclylyck nemcsak magában Csehországban hanem minden
st éjszaki Magyarországon
nyelvrokonoknál Morvában
Sziléziában
is olvastatnak 's elterjednek. Továbbá buzgalommal zetnek a' rokonhogy a' közembernek sem
nyelvek, illyr, lengyel 's orosz. Igaz ugyan
ideje, sem alkalma nincs cseh lelkesedésre; vagy tudván, hogy elmenetelére német nyelvre van szüksége, ez után lát 's közönséges dolog, hogy
tiszta szláv és tiszta német helységek közt a' gyermekek egy idre kicse,

,

,

,
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hogy így mind a' két nyelvet megtanulják. 'S ezen uj cseh
törekvéseknél nem hiányozhatott sok igazságtalanság is a' német
népesség ellen. Ama törekvések a' középosztály tetemes részétl származtak. 'S miként viselte magát a' martius eltti törvényhozás e' mozgalommal szemben? A' törvények szláv nyelven is kihirdettettek; a' hivatacseh nyelven kellett
los tárgyalások, menynyiben cseheket érdekeltek
orvosi 's törvényvolna, hogy folyjanak. Ujabb rendeletek a' thcologíai
tanulóknak a' cseh nyelv tanulását kötelességgé tették, 's 30 év óta több
Ízben adatott ki rendelet, hogy senki se alkalmaztassék, ki a' cseh nyelvet
nem érti. Minden csehországi tartománygyülés cseh nyelven kiadott írat
által hivatott egybe, cseh beszédek és válaszok közt nyittatott meg, 's ki
abban nem akadályoztatott, habár a'
a' gylésen csehül akart beszélni
nagyobb szám nem értette. A' kerületi kapitányoknak kinevezési oklevelök cseh nyelven adatott ki; a' hivatalok a' községi elöljáróktól elfogadtak jelentéseket e' nyelven 's minden pap tetszése szerint vezethette
könyveit cseh vagy német nyelven, 's habár szigorú tilalom állott is fen
cseh bibliák ellen de ez a' római katholika egyház rendszerével volt egybeköttetésben. Végre minden szláv vidékek bírtak cseh népiskolákkal, 's
minden magasabb tanintézetnél volt tanszék szláv nyelv és irodalom számára, ugy hogy a' czechismus fbajnokainak egy alapos sérelmök lehetett
csak: az, hogy a' cseh nyelv nem részesül kell méltány latban a' középoktatásnál. Azonban e' sérelem fontos volt, miután a' többi közt a' tisztvisel,
elképzettségét a' középtanodákon nyeri. A' cseh nemzeti érzet fölelevenülése óta a' mveltebbeknél, kiktl az eííész mozgalom indítJatott, élénk
rokonszenv keletkezett a' rokon néptörzsek népélete minden sarjadozásai
iránt. Az orosz védlet alatti panslavismus eszméjét viszszautasitották
ugyan, de Prágában igen keresik az orosz irodalmat sok ifjú beszéli az
orosz nyelvet , és sok ifjú orvos vándorolt ki Oroszországba. Néhány
réltessenek,

,

,

,

,

,

;
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cseh tudós az orosz czárnak ajánlta mveit, 's ettl ezek a' tetszés érezhet jeleivel fogadtattak. De azért teljesen hitelt lehete adni azon ersitett állitásnak
hogy a' katholikus Csehországban nincs párt melyly
vágyakat táplálna Németországtól és a' nyugot-europai mveltségtl
elszakadva, magát orosz karok közé vetni. Azonban hogy a' könynyen
ingerld "s ábrándos szláv néj) kebelében, megváltozott dologállás mellett,
a' Németországtól! teljes elszakadás eszméje megfoganhatik, megbizonyították az 1848-diki események
mióta a' nemzeti csehpárt állandón a'
Németországbóli teljes kiválásra unszolja a' birodalmat. Igen, mert a' cseh
nép megnyomorított közéletében nem nyerheté azon meggyzdést, hogy
érdekeinek állandó, tartós kielégítését csak Németországgal, az austriai
birodalom általi öszszcköttetése mellett nyerheti meg. 'S Csehországban
ellenzék
a' szláv mozgalom mögé csoportosult egy általános csehországi
melyly minden szabad fejldés
a' régi austriai kormányrendszer ellen
elébe gátot kivánt vetni. Meg^jegyzend itt még, hogy a' legújabb idkben
felmerült jelek arra mutatnak, miszerint a' csehekben még máig sem aludt
ki régi hajlamuk ujitásokra a' vallás és egyház mezején.
Csehországban a' pauperismus meghonosult, 's öregbedik azon arányban, melylyben a' nagyban zött ipar a' kis ipart kiszorítja. Fontos int
jel volt jövendre az 1844-diki esemény, közvetlenül a' sziléziai takácsok
zendülése után. A' nyugtalanságok június végével kezddtek Prágánál, a'
kartonnyomtatók feldúlván a' gépeket és megtagadván a' munkát. Munkabérök rövidítése 's a' g3-árurak részéröli nyomás ellen panaszkodtak.
Reichenberg
's
További nyugtalanságok történtek Deutsch-Brodban
környékén, hol a' posztós és más munkások a' nép által kenyértolvajoknak nevezett fonógépeket feldúlták. Július 8-dikán uj nyugtalanságok
történtek Prágában hol a' vasúti munkások e' kiáltással ,, kenyér vagy
halál" rontottak a' zárt városkapuknak 's ott a' katonaság tüzelése által
verettek szét. A' kormány ezen események után bizottmányt nevezett, melyly egy megjelenend kimerít gyárrendri törvényig egy ideiglenes ,, házirend" által igyekezett a' munkásoknak oltalmat szerezni a'
munkabér önkényes rövidítése, és a' gyárurak, felügyelk 's könyvvivök
részérli rósz bánás ellen. Az 1846-diki drágaság idejében a' prágai munkások kicsapongásai alkalmával újra feltntek a' népben forrongó rósz
hangulat jelei valamint a' gabonakivitel alkalmából támadt Komoran,
Budveis 's más határszéli helyeken kiütött nyugtalanságoknál is. Feltünedeztek a' zsidók 's átalában a' gazdagok ellen lázasztó iratok. Még
aggályosabb jelei tntek fel az elégedetlenség 's engedetlenségnek a'
,

,

,

,

,

,

,

,

robotoló parasztok közt.
E' helyzet nehézségeit még öregbítette a' feszültség a' kormány és
azon felsbb osztályok közt, melylyek a' rendekben képviselve voltak, 's
melylyek a' hivatalnoki uralkodás ellenében legalább némi szinét megtartották volt az activ státuspolgári jognak. A' cseh rendeknél az elégedetlenség jelei ugyan már azeltt is mutatkoztak volt, de ellenzékök csak
1845-ben nyert határozott tartást, 's emelkedett átalános szemléletére a'
birodalom
b.ijainak. 50 év óta elször küldöttek Bécsbe egy 14 tagból
álló küldöttséget. Némelyly a' cseh nyelvre és a' í'várgrófi hivatalnak,
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mint

a'

rendek elnökségének

a'

kormányszéktli elválasztására vonatkozó
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kiváiiíitokon kivül, a' rendek különösen
szoiuoru állapotát vettt'k fltfyelcmbe

a'
's

földesúri és paraszt földbirtok
kílnynyité.sóre

hyj)otlickahank

inditványozták Prájrúban. E' ki\áiiatukat l^>47-ben ismc/tclték, 'ö figyelmeztették a' kormányt, hogy ezen intézet nélkül a' robot és
tized megváltásának klnézése et«ak csalódás marad. Söt elhatározták a'
dolog ellátásáig, az alsó austriai rendekkel egyetértve állandó kiildöttsí'get tartani Bécsben. A' népcrkölcstelenitö sorsjáték, a' lottó eltörlését
kérték. Minden kérvényök viszszautasittatott. "S a' nyilvánosság és a'
szellemi érdekek elmozdítására vonatkozó indítványaikkal sein voltak
szerencsésebbek, mint azokkal, melylyek az anyagi jólléti-e czéloztak.
Javaslatba liozták a" rendi tárgyah'isok közzétételét, 's kérvényt határoztak a' censnrai szabályok átvizsgálására. A' közjó elóino/.ditására példával Is járulaudók, lemondottak azon kedvezményrl, miszerint addig a'
nemesi földbirtok '/5-nyIvel kisebb adót fizetett, mint a' paraszt földbirtok. Ezen ötödrésznek egy rendi bizottmány ellenörködése alatt, császári
biztosok felügyelete mellett, a' magasabban megadóztatott parasztbirtokosok között kellett volna elosztatni. Az udvari kanczéllária ezt idelfílenesen egy évre helybenhagyta, de a' rendek e' javaslatukat tartalék nélkül megújították tisztán hivatkozva az ezáltal létesített adóegyenlöség
klvánatokat fejezett ki
elvére. Már az 184:5-iki küldötség némelyly
de egy erre érkezett leia' rendi jogok és szabadságok fentartása iránt
rat Csehország királyát illet azon jogra utalt, hogy a" Landesordnungot
megváltoztathassa, öregbithesse 's javithassa. Erre a' rendek választmányt neveztek ki, melyly 1847-ben közismeretre jutott Igen nevezetes
jelentést szerkesztett. Ebben históriai tényekbl, oklevelekbl és szerzdésekbl bebizonyíttatott, hogy a' rendi jogok alapja nem az lG27-ben
kiadott Landesordnungban, hanem az ország si alkotmányában, és 2-Ik
Ferdinánd császár 1G26. máj. 29-én kiadott ünnepélyes oklevelél)en fekszik, melyly által a' régi rendi jogok lényegesen megersíttettek, 's melyly
mefjersités azóta minden csehországi királvtól a' koronázási eskü lététele alkalmával világosan megujittatott. A' rendek eladása történeti
részében, a' rendi levéltár gazdag okleveleire támaszkodott, és a' rendi
történetíró Palazky együtthatásával szerkeztetett. Második Ferdinánd
azon felségl levelében a' többi közt a' rendeknek tartalék nélkül biztosíttatott, hogy semmi contributio vagy adó, különbség nélkül egyenes vagy
más adó, nem fog kívántatni egyebütt, mint a' tartománygyülésen,'s azonfölül, mit megajánlanak, senuni adónem fog a' csehekre vettetni. 1847-ben
megtörtént, hogy a' kornníiiy az adó kivetését a' rendi választmánytól a'
gylés befejezése eltt kívánta volt, tehát a' kormány és a' rendek közt
a' fizetend adók minsége és öszszege Iránti egyezkedés eltt. Erre a'
rendek azon nyilatkozatot adták hogy az alkotmányszerü kivetés eltt
ilylyen adó beszolgáltatására egy adófizet sem köteleztetik. Továbbá a'
kormány, egy anyagilag csekély, de elvileg lntos alkalmat adott veszedelmes vitára azon Igénye által, hogy az adó 50,000 forinttal öregblttessék a' büntet törvénykezési költségeknek a' kincstár rovására leend átvételefejében. A' rendek, joguk alapján, a' ki nem elégít politikai állapotra
utalva, ezen adóöregbitést el nem akarták fogadni addig, míg elüttök ki
mutattatik a' hovú íorditáönak módja és czélszerüsége. A' kormány
felállitáíát
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a' rendek eljárását csudálatosnak és helytelennek nyilatkoztatta; meg
akarta ugyan engedni javaslatokat tenni a' pénz fblosztása iránt, de megvárta hogy haladék nélkül készséggel elfogadtatik a' pénzigénylet, hogy
az országgylés bezárathassék. 1847-ben az aug. 30 és 31-iki ülésben
vétetett tárgyalás alá a' kormánynak eme felelete. A' vitatkozás annál
hevesebbé vált, mivel a' tartománygyülési igazgató, hihetleg ministeri
utasítás következtében, megfélemlítést próbált azon fenyegetés által, hogy
a' rendek magoknak tulajdonítsák, ha az atya intése az ur kegyvesztésévé
e' fenyegetés azon esetben sem
válik. Ekkor e' szavakat lehetett hallani
változtatna semmit a' meggyzdésben és szavazásban, ha az ajtók azonnal feltárulnának és fegyveres er mutatkoznék. A' kormány kivánata
újólag 2io szóval 10 ellen nem fogadtatott el, 's a' rendek elhatározták uj
emlékirat által adni el a' trón eltt a' fsérelmeket. Ekkor az egyesült
udvari cancellaria september végén egy rendeletet bocsátott a' kormányszéki elnök, 's tartománygyülési igazgatóhoz, hogy a' rendek által megnem ajánlott öszszeget a' rendi választmány által, vagy más utón Írassa
ki, ellenkez esetben a' kivetésre a' cseh hatóságokat utasítva és behajtásra szükség esetén minden megkívántató kényszerít eszközöket használva.
A' bureuaeratiai mindenhatóság a' politikai önállóság utolsó
maradványát is megakarta semmisitni. Az 1848-ban közbejött események
e' csomót kettévágták.
Az 1848-iki év forradalmi szelleme által felrázott általános mozgalomnak prágai kiütését 1. Prága alatt.
A' mártius 4-iki charta a' többi Örökös tartományok között Csehország
régi rendi alkotmányát is érvényen kivül helyezte. Uj országos alkotmánya a' császárnak 1849 december 30-áról kelt pátense által adatott
meg. Ebben meghatároztatik Csehországnak országos képviselete az úgynevezett országos ügyekben, milyly éneknek vannak nyilatkoztatva az
országos müvelés, az országos vagyonból eszközölt középitések, az országos jótékony intézetek, az országos költségvetés és számadás ügyei; a'
birodalmi törvények határai között a' községi, egyházi és iskolai ügyek,
elfogatok a' hadsereg élelmezése és beszállásozása. végre rendelkezések olylyan tárgyak felett, melylyek birodalmi törvények által az országos hatalom körébe utaltatnak. Mivel pedig az országos képviselet körébe
tartozó jogosítványok részint az országgylés, részint az országos választmány által gyakoroltatnak, azért e' kettt az alkotmány külön tárgy aljn.
Az országgylés 220 tagból fog állani és pedig a' legtöbbet adózók 70
követébl; a' választási rendben megjelelt városok és iparos helyek 71
követébl, végre a' többi községek 79 követébl. Választói joggal bir
minden austriai birodalmi polgár, ki nagykorú, polgári és politikai jogainak teljes élvezetében áll, és C.^ciiországban vagy a' választási rend által
megalapított évi öszszeget fizet egyenes ad<') fejében, vagy a' választási
rend határozatai szerint személyes tulajdonságinál fogva országgylési
választói joggal bir. Választható, ki valamelyly osztályban választói joggal bir, a' választás napjától viszszaszámltva legalább 5 év óta austriai
státuspolgár 's legalább 30 éves. Azok kiknek vagyona csd alá jutott,
vagy kik a' csd tárgyalása után nem nyilatkoztattak hibátlanoknak, sem
meg nem választhatók sem ha a' csitd megnyitásakor követek nem
,

:

,

:

,

,

,
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maradhatnak az országgylés

tagjai. Hasonlólag kizáratnak a' választhatóságból azok, kik bntett, vagy nyereségvágyból származott, vagy a'
közerkóK'siséget sértó vétségek miatt vétkeseknek nyilvánittattak, vagy
kik más törvényszegés miatt legalább télévi fogsági büntetésre ítéltettek el
st kik ilylyen vád alatt állanak a' birói itélet kimondása
eltt helyüket az országgylésen el nem foglalhatják. A' követek egyenes
választás utján 4 évre választatnak, a' választók által viszsza nem hivhatók, és újra megválaszthatok. Ha valamelyly követ közhivatalt visel, a'
szabadságid tle meg nem tagadható. Az országgylés tagjai az ülés
ideje alatt országos költségen kárpótlást kapnak. A' követek nem fogadhatnak el utasítást, és szavazatjogukat csak személyesen gyakorolhatják.
Az országgylést a' császár évenkint rendesen novemberben, és 6 hétre
^^ijj'^ 6gybe, közönségesen Prágába. A' követek együtt mind egy gylést
képeznek, 's választásuk érvényességét maga az országgylés itéli meg,
melyly absolut szavazattöbbséggel egy ülés idejére maga választja elnökét és alelnökét. A' gylések nyilvánosak. Az országgylés kérvényeket
csak tagjai által benyújtva fogadhat el és semminem küldöttséget maga
vagy választmánya elé nem bocsáthat. Határozat hozására az alkotmányszer országgylési tagok többségének jelenléte, és a' jelenlevknek absolut szavazattöbbsége kívántatik meg; szavazategyenlség mellett az indítvány elvetettnek tekintend. A' szavazás közönségesen nyilvános. A'
birodalmi gylés választási rendje határozza meg, mi módon választja az
országgylés a' birodalmi felsházi tagokat. A' császár az országgyléssel
együtt gyakorolja a' törvényhozó hatalmat országos ügyekben. A' birodalmi törvények szerint az országgylés hatáskörébe tartoznak névszerint
törvényes határozatok a' föld feldarabolása és öszszesitése, öntözési
készületek
országos mvelési czélokra, vagy országos épitésekre tett
kisajátítások országos vagyonból alapított
vagy fentartott földmvelési, közlekedési
országos pénmvészeti és tudományos intézetek
javadalzekbl tett építések szegényápolás
országos alapítványok
mak vagy jótékony intézetek iránt. Az országos költségvetés a' bevételekrl és kiadásokról országos törvény által állapittatik meg. Az
az orországos jövedelmek folynak az országos czélokrai adózásból
szágos hitel használatából
és az országos vagyon kezelésébl. Az
országos czélokrai adózás, és az országos hitelhasználata az országostörvényhozás tárgyát képezik. Az országgylés fölügyel az országos
,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

jövedelmek kezelése felett, ezekrl évenként számadás terjeszországgylés elébe. Az országgylés az országos törvénvek végrehajtása feletti felügy elési jogát olyly módon gyakorolja, hogy ha országos törvények helytelen végrehajtásáról értesül sérelmét és az orvoslás
iránti javaslatát a' helytartónál, vagy a' ministeriumnál nyújtja be. Az
országos választmány 12 tagból áll. Két tagot választanak a' legtöbbet
adózó választói osztály által választott tagok, kettt a' városok és iparos
helyek, kettt a' többi községek által választott tagok az országgylés
kebelébl. A' többi (5 választmányi tagot egyenkint az egész országgylés
választja saját kebelébl; mindenik választmányi tag mellé egy pótló tag

vagyon

és

tetik az

,

is

választatik.

Ugyancsak

184i)-iki

december 30-án

kelt császári pátens által adatott
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Csehország számára az országgylési választási rend. A' választások
eszközlése végett az ország választói kerületekre osztatik. A' legtöbbet
adózó választók az egész országból öszszesen egy választói kerületet
képeznek. Prága 5 választói kerületet, más népesebb városok, és iparos
helyek részint egyenkint, részint többen együtt képeznek egy választói
kerületet. A' faluközségi követek választására az ország 79 közigazgatási
járása egyenkint egy választói kerületet képez, melylyeknek mindenike
egy követet választ. Hogy valaki választói joggal birjon, Prágában leo-alább 15 ezüst forintnyi, a' 10,000 leieknél nagyobb népességo-el biró
városokban legalább 10 ezüst forintnyi, 's az ország egyéb közséo-eiben
legalább 5 ezüst forintnyi egyenes adót kell fizetnie évenkint, vagy egyenes adó fizetése nélkül személyes tulajdonságainál fogva az orszáo- valamelyly községében a' községi törvény határozatai, vagy a' különös községi
statútumok értehnében activ választói joggal biruia, hogy pedig valaki a'
legtöbbet adózók választói testületében választói joggal birjon, egyenes
adó fejében akkora évi öszszeget kell fizetnie
menynyi meo-kivántatik
arra, hogy a' birodalmi gylés felsházába választható legyen (l,500p.ftot.)
Kiki azon választói kerületben gyakorolja választói jogát, hol azon közki

,

ség, melylynek tagja, fekszik. A' választó csak egy választói kerületben
gyakorolhatja választói jogát. Minden választói kerület választói különös
jegyzékekbe soroztatnak. A' legtöbbet adózók választói jegyzékét a'
helytartó késziti. A' városok és más iparos helyeknek választói jeo-yzékét
ezeknek községi elöljárói készítik; a' faluközségi kerületek választói
jegyzékét pedig a' járási kapitányok készítik községenkint. Az elkészített
választói jegyzékek a' bizonyos idhatár alatt, (mely ly nem lehet kevesebb
o, és több 14 napnál) teend kifogások benyújtására, kitétetnek.
A' ki átalában megválasztható
az országgylési tagul megválasztathatik akármely ly választói osztály által, ha mindjárt nem is tartozik hozzá, és akármelyly választó kerületben, ha mindjárt nem is lakik benne. A' választások
azoknak napja eltt legalább 8 nappal kiíratnak. A' választás napján az
egyes választók a' választási bizottmány eltt él szóval mondják be szavazatukat. A' választások érvényessége felett az országgylés mao-a határoz.
Emiitettük már az ország politikai felosztásánál, liogy uj közio-azo-atási szervezetet nyert, melylynek következtében az igazgatás élén jelenleg egy helytartó áll ki a' végrehajtó hatalom orgánuma mind a' birodal,

,

mi törvények

mind az országos törvények véo-rehajtására; oldala mellé helytartótanácsosok vannak adva; a' kerületi
igazgatás élén a' kerületi elnökök állanak kerületi tanácsosokkal; a' járási
és ministeri rendeletek,

kapitányságokat, mint nevük is jelenti
járási kapitányok igazgatják.
Mint eladatott, Csehország 7 kerületre és 79 járási kapitányságra osztatik. Minden kerület két országos törvényszék kerületét foglalja mao-ában, 's kett egészen cseh, kett egészen német 's három veo-yes népesség. Ezen uj kerületi felosztás nagyrészint megfelel régi 'ezeltt egy
századdal fenállott felosztásának,'s eredménye, hogy azon territóriumok éa
,

,

népességek, melylyek földirati és égalji tekintetben, kereset és közlekedés,
nyelv és mveltségi viszonyokban legtöbb hasonlatosságot tüntetnek fel,
érdekök közösségének megfelelleg közigazgatásilag is egybefoo-kltattak!
Uj törvénykezési szervezete a' császár
felségének 1849. jun. 15-rÍ
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kelt határozata által állapíttatott

meg, melylynek következtében van egy
országos f'ötörvényszéke Prágában, 13 országos törvényszéke Prágában,
's Budweis, Tábor, Kuttenberg, Hohenmauth, Königgractz, Gitschin, Keicbenborg, Bönúseh Leip})a, Brüx Eger, Pilsen és Pisr-k városokban és
210 járási törvényszéke.
R. E.
,

—

Daliiiatía. Az austrlal birodalom egyik koronaországa. Kiterjedése
geor. mérföld; népessége 421,600 lélek. P^gy négyszeg mérföldre
esik 1887 lakos. 31 élre esik évenkint egy születés, 27 házassági születésre 1 házasságonklvüli
45 élre esik egy halálozás; 106 fi-gyermek
születésre esik 100 leánygyermek
de 100 niialáiozásra 107 fcrfi-halá-

232"4Q

;

,

158 élre egy házasság. A' kathollkiisok száma 330,500, az egyegörögöké 691, a' nemegyefült görögöké 79,900, helvét vallást köve-

lozás,
sült

tké

zsidóké 447. Terményzö területe (a' kataszter szerint) szántóföld
szl 111,987 hold, rét és kert 23,280: legel 1,034,676
hold, erdség 696,078 hold; olajfaerd 1,938 hoki. öszszcsen 2,143,853
hold; ennélfogva a' használatlan föld kiterjedése mintegy 170,000 hold
vagy 7%. Földterményzése következ (a' kataszter szerint): búza 103,414,
rozs 105,520, árpa 442,237, zab 223,377 mér; egyéb gabonafajokkal
öszszesen 1,228,794 mér; hüvelves vetemények: 19,678 mér, burgonya
22,742 mér, répa 28,063 mér,' bor 1,080,797 akó: széna 1,451,251
mázsa, szalma 610,992 mázsa, len "s kender 382 mázsa, faolaj 32,060 mázsa, méz 1,183 mázsa, viasz 330, mázsa, tejes vajnemüek 4,617 mázsa, sajt
6,771 mázsa, gyapjú 12,649 mázsa, selyemgubó 466 mázsa. Fa : kemény
229,955 öl, puha 252,192 öl, szén 19,229 mér. Ezeknek és más termesztményeknek évi pénzértéke 10,343,117 ft., melylytöl rendes földadó fejében fizettetik 334,915. Van 17,787 lova, 84,124 darab szarvasmarhája,
618,587 darab juha, 5,524 öszvére, 15,476 szamara, 444,225 kecskéje,
'2'2^

275,894 hold,

28,254 darab sertése. Bányászatának terménye 77,825 mázsa kszén
12,971 ft. pénzértékkel. Gyárai és kézmüzeteinek száma 65, kereskedése
van 207, rendri mesterséget üz 5,401 kereskedelmi mesterséget üz
1,389, egyéb foglalkozású 968, ezek közt 59 orvos, 42 seborvos és 132
bába. Miparának egyik fterménye az úgynevezett marascAmo-liqueur,
melyly több gyárban, 's legnagyobb mértékben Zárában bizonyos marascanak nevezett megyfajból készíttetik, melyly kedves ize miatt mindenütt
nagyon kedveltetik. Csinált utalnak hoszszasága 151 Vj™^!'^'*^!*^^- ^^^ ZáLesnia
Ragusa és
rában egy érsekség, azonkívül Sebenlco, Spalato
Cattaroban egy egy ])üspökség 's az odavaló és istriai nemegyesült görögök számára is püspökség. Van 429 katholikus, 115 nemegyesült görög
plébánia, a' katholikus világi papság 890, a' uemegyesült görög 113 tagot
számlál; 79 zárdában 443 szerzetes és 42 apácza lakik. A' papi javadalmak
jövedelme 237,490 ft. a'zárdáké38,028. Van 56 katiiolikusfelemi és leány
iskola, 15 ismétl iskola 3278 fiúgyermek, 578 leánygyermek, öszszesen
3,856 tanulóval; a' tanulóképes gyermekek öszszege 13,250; ezen iskolákban van 86 iskolamester és 21 segéd, öszszes költségök32,915ft. Van továbbá 3theologiai, 1 görög theologlai,3 bölcsészeti tanintézet, 1 bábaiskola, 3
,

,

,

,
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ezekben öszszesen 6Q tanár és 660
ösztöndíjjal. Van 1 convíctus Zárában, 1 papnövelde ugyanott 's egy Spalatóban, 1 növendékpapískola Zárában. Jótékony intézetei következk 5 kóroda343ágygyalés36,700ft. költséggel, 1 sziilház 6 ágygyal 's207 ft. költséggel, 8 katonai kóroda 40,458
kivül 1,932 gyermekkel és
ft. költséggel; G lelenc'zbaz, a' házban 331,
40,700 ft. költséggel. 1 ápolda 58 egyénre 2,376 ft. jövedelemmel,
melylyböl egy fre 108 ft. esik, 40 szegények intézete, melylyben 2,848
szegény részesül, 10,006 ft. költséggel, mibl egy fre 3 ft. 43 kr. esik.
Dalmatia a' birodalomnak azon koronaországa, melylyböl kereskedési és
hadi tengerészete legfképen ujonczozza magát. Van Dalmatiának 12
hoszszu útravaló hajója 3, 138 tonna tartalommal és 146 matrózzal; 249 nagy
parti hajója 7594 tonna tartalommal és 1,242 matrózzal, 438 kis parti
hajója, minden birodalmi kikötbe járó, 5,312 tonna tartalommal, 1480
matrózzal, 634 kis parti hajója, csak dalmatiui kikötkbe járó, 2,229 tonna tartalommal, 1892 matrózzal; 744 halász sajkája 2059 tonna tartalommal és 3193 hajóssal: öszszesen 2077 hajó és sajkája 20,332 tonna tartalommal, 7953 matróz és hajóssal. Hajózási mozgalma: egy év alatt bementek kikötibe hoszszu útu hajó 252, tonna tartalmuk volt 40,873 tonna,
bevitelök értéke 242,965 ft.; üresen 73, és 12,764 tonna tartalommal; öszszesen 325 hajó 53,637 tonna tartalommal; ezek közül austriai volt 237
hajó 43,313 tonna tartalommal, és 162,404 ftnyi érték bevitellel. Kiment
212 hajó 35,333 tonna tartalommal, 75,913 ftnyi érték kivitellel, üresen
115 hajó 17,626 tonna tartalommal öszszesen 327 hajó 52,959 tonna tartalommal ; ezek között austriai 236 hajó 45,649 tonna tartalommal és
bejött 1576 nagy parti hajó
50,858 ft. érték kivitellel. Parti hajók
52,068 tonna tartalommal,l,124,905 ftnyi bevitellel;kiment 1566 és 51,131
tonna tartalommal
1,062,804 ft. érték kivitellel. Kis parti hajó 3685,
tonna tartalmuk 45,204, bevitelök értéke 512,424 ft.; kiment 3,668, tonna
tartalmuk volt 45,418 tonna, kivitelök értéke 462,870 ft. Tehát öszszesen
bejött 5,589 hajó 150,909 tonna tartalommal, 1,880,294 ftnyi érték beviés 1,601,587 ft.
tellel; kiment 5,561 hajó, 149,508 tonna tartalommal
9,721 tonna tartaérték kivitellel. Ezek közül idegen zászló alatt 174,
lommal, 137,170 ft. érték bevitellel, 41,288 ft. érték kivitellel.
Dalmatiának a' hajdani kormány alatt nem volt tartományi alkotmánya, és uj koroiiaországi alkotmánya még nem jelent meg. Ellenben megjelent uj közigazgatási és törvényszéki szervezete. Fen van hagyva ugyan
Dalmatiának, hogy követei a' horvátországi és slavóniai tartománygyléssel alkudozzanak Dalmatiának a' két utóbb nevezett koronaországhozi
csatlakozása iránt, de mig ez megtörténnék, külön koronaország gyanánt
fog igazgattatni. A' kormányszék helyébe a' helytartóság lép Zárában;
jelenleg a' horvátországi bán egyszersmind Dalmatiának polgári és katonai kormányzója, és helyét egy els rangú helytartótanácsos fogja helyettesitni. Dalmatia nem osztatik kerületekre, hanem közvetlenül a' helytartóság alatt álló közigazgatási járásokra, melylyek praefecturáknak neveztetnek (eddigelö 4 kerületre és 28 praefecturára volt osztva); ezeknek
száma 7. Az eddigi zárai kerület a' zárai és sebenicói járásra az eddigi

aymnázium,

tanuló, kik

magán

7

köztl

tanitóintézet,

ösztöndíjas 5,036

ft.

:

:

;

:

,

,

—
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ragusai és illetleg cattarói kerület

a'

ragusai és cattarcu jiirásra,

a'

spa-

Dana.
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latúi kerület a' spalatoi,

rák

macarscai Ó6 signi járásra osztatott. E' praeí'ectu-

igaz'i-atását a' praefectek viszik, melléjek adott biztosokkal és

kezel

hivatalnokokkal. A' pracfccturák közvetlenül a' helytartónak vannak
alárendelve, 's közigaz<ijatás!Í üp^yekben az els illetség hivatalt képezik.
Uj törvényszéki szervezete következtében osztatott Dalmatia 32 járási
bíróságra, nielylyek practuráknak neveztetnek, mint eddig is. Több bírósági járásoknak egyesítése egy testületi biróság alatt vétségek megvizs-

nem vitethetett keresztül azon
mivel nagyrészint járliakoronaországokl)an
a' közlekedés némelyly részek közt,
tatlan hegyektl lévén átmetszve
kivált tél idején akadályozva van. Ezokból 6 praetnra bnügyi testületi
bírósággá alakíttatott egyszersmind. Országos törvényszéke 4 lesz, két
els osztályú Zára és Spalatoban, két második osztályú Ragusa és Cattaroban. Különös kereskedési, váltó és tengeri törvényszékek nem állíttatE. E.
nak fel. Zíirában lesz országos fötörvényszéke.
Dana (Richárd), amerikai költ, szül. Cambridgeben Massachusets
államban, 1787. Gyenge egészség lévén, atyja által, ki hazájában magas
tisztségeket viselt 's egy ideig pétervári követ is volt, Newportba küldegálása és elhatározása végett, Dalmatiában

mértékben, mint

a'

töltbi

:

,

—

,

hogy a' tengeri légben megersödjék. Ott csaknem folyvást a' szabadban élt, a' méltóságos oczeánt szemlélve 's igy átélt évei kiírthatlan
benyomást tettek lelkére. Késbb jogászi pályára lépett, melyly Ejszakamerikában legmagasb hivatalokra vezet. Fényes sikerrel mködött e'
pályán, 's a' törvényhozó gylésbe is megválasztatott, de egésségi állapota
miatt el kellé hagynia a' közpályát. Ezóta kizárólag irodalmi munkásságra
szánta magát. Els munkái kritikai tartalmúak voltak a' North- American
tett,

,

Rewiewh-An, melyly az angol évnegyedes folyóiratoknak méltó vetélytársa.
Az angol úgynevezett tengeri iskola, természet iránti vonzalmával 's
idyllicus jellemével, olyly rokonságban volt Dana Richárd izletével, hogy
belle, kit európai elítéletek 's pártos elfogultságok nem nygöztek, azon
iskolának leghbb tisztelje vált. Költeményeikbl egyszersmind kedvet
merített saját költi munkásságra. Els költeményei -a' new-yorki Rewieicban, 's 1827-ben külön kötetben jelentek meg. A' kritika 's közönség
által igen kedvezen fogadtatván l^j^-hgn második kötet következett.
Nagyobb költeményei nincsenekJ^^íV^ga^'^^pszerségre emelkedtek
The change of Home ; és ío\e^/É(^piieiD Lee,^h^oucanier. Ez utóbbi a'
fiatal amerikai irodalomban ^^anféle szereJ^tXi átsztt, mint Bürger
Leonórája a' németben. Aprl]§ dgj^Laz amerÍHaö|jiépnél igen kedvesek.
Alakjuk többnyire tökéletes.[iú ternr/átejtó fc^lása, a' szépnek mély
,

:

érzete, élénk 's merész kéi)Z(lö4és érzéke^sé^*egesség nélkül Dana
múzsájának kitn vonásai. E^^xerü 's találó 'l^^eket szeret választani,
melylyeknek a' melancholia, lcg&zálnoat)daklífe^ alapvonása, sajátságos
h.
vonzó ert ad.
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